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ভূমিকা 

সত্যকে খ ুঁকে ফিরকেন, আপফন ফে এমন কেও? সকত্যর ম কখোম ফখ দোুঁ ড়োকত্ ভয় পোন নো আপফন ফে এমন কেও? 

ত্োহকে হয়ত্বো এই কেখোটি আপনোরই েনয! আমরো আপনোকে অন করোধ েরব আমোকদর এই কেখোটি প্রথম কথকে কেষ 

পর্যন্ত পড়কত্ । এই কেখোটির মূে কেখে আমোকদর শ্রকেয় বড় ভোই আব  ফনেোত্ । আমরো ত্োুঁ র েোকে আন্তফরে ভোকব 

েৃত্জ্ঞ । অত্যন্ত ত্থযবহুে এই কেখোটিকত্ ইফত্হোকসর বযবকেদ েরো হকয়কে ।  

আমোকদর এই বত্য মোন বোাংেোকদে ত্ৎেোেীন ফিটিে আমকে কেমন ফেে, কেমন ফেে আমোকদর প্রফত্ ত্ৎেোেীন 

ভোরত্ীয় ফহন্দ কদর আচরণ, পোফেস্তোন আমকেই বো কেমন ফেে, কেমন ফেে এই অঞ্চকের েোসে কশ্রণীর অবস্থো, কেমন 

ফেে রোেনীফত্ফবদকদর অবস্থো ইত্যোফদ ইত্যোফদ সহ আমোকদর এই অঞ্চকের প্রকত্যকেটি উকেখকর্োগ্য ঘটনোর চ েকচরো 

ফবকেষণ েরো হকয়কে এই কেখোটিকত্। নো ভোই, আপফন র্ো ভোবকেন ত্ো নয় । এেই েথোর প নরোবৃফি, কসরেম কেখো এটো 

নয় । েথো ফদফে, আপফন এই কেখোর পরকত্ পরকত্ চমে অন ভব েরকবন । এমন অকনে নত্ ন ফেে  েোনকবন র্ো 

আপনোকে েখনও েোনকত্ কদওয়ো হয়ফন! 

আমোকদর কদকের রোেননফত্ে দেগুকেো সহ স েীে সমোে এবাং ফবফভন্ন ফমফিয়ো সহ সেকেই একুকের কচত্নো, ৭১ এর 

কচত্নোয় অন্ধফবশ্বোসী । ত্োকদরকে র্ফদ প্রশ্ন েরো হয় কর্, ম ফির্ কের কচত্নো ফে? েোকে বকে? ত্োকদর পক্ষ কথকে উির 

আসকব “রোেোেোর” অথবো আকরো অকনে গ্োফে । ফেন্তু ভোকগ্যর ফনমযমসত্য হে স্বোধীনত্োর ৪২ বের পরও এরো 

ম ফিকর্োকের কচত্নোর কেোন সাংগ্ো এখকনো ফদকত্পোকরফন । ফেন্তু এরো ঠিেই ত্রুন প্রেন্মকদর বোর বোর বেকে 

“ম ফির্ কের কচত্নোকে সোমকন করকখ আমোকদর বোাংেোকদেকে সোমকনর ফদকে এফগ্কয় ফনকয় কর্কত্ হকব” ফেন্তু 

এইম ফির্ কের কচত্নোর অথযননফত্ে বযবস্থো কেমন? পররোষ্ট্র নীফত্ কেমন? ফবচোরবযবস্থো কেমন? ত্োর কেোন উির নোই ।  

সফত্য েথো বেকত্ আমোকদর ত্রুন প্রেম্মকদরকে সঠিে ইফত্হোস েখকনোই েোনকত্ পোকর নোই । েোরন ইফত্হোসকে ত্োরো 

প্রচন্ডভোকব ফবেৃত্ েকর উপস্থোপন েকরকে । আর ত্োরো সঠিে ইফত্হোস েখনই েোনকত্ পোরকব নো । েোরন এখন কর্ 

ইফত্হোস আমরো েোফন ত্োর কবেীর ভোগ্ই কেোন ফভফি নোই । সত্য ইফত্হোস েোনকেই একদর আর কেোন অফস্তত্ব থোেকব 

নো!!  

আস ন, কদফখ, ফে ফেে সফত্যেোকরর ইফত্হোস... এেট  ঘ কর আফস কসই সময় গুকেো কথকে । 

সত্যকে েোনোর সৎসোহস থোেকে শুরু েরো র্োে আমোকদর র্োত্রো...    সম্পোদে 
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আমোকদর স্বোধীনত্ো আকেোচনো েরকত্ হকে ইফত্হোকসর এেট  ফপেকনর ফদকে কর্কত্ হকব এবাং অকনে অফপ্রয় সত্য েথো 

বেকত্ হকব । ত্কব এটো ঠিে, উদোর মন ফনকয় ইফত্হোস অধযয়ন েরকে, প্রকত্যে েোফত্ ত্োর সঠিে ভফবষযৎ েমযপন্থো 

ফনধযোরণ েরকত্ পোকর । এ উপমহোকদকে দীঘযফদন ধকর ফহন্দ  - ম সফেম এই দুই েোফত্ পোেোপোফে বসবোস েকর আসকে । 

উপমহোকদকে ম সেমোনকদর আগ্মন 

ঘকটফেে প্রোয় ১৪০০ বের পূকবয সোহোফব 

(রো) কদর আগ্মকনর মোধযকম । ত্কব বফণে 

ফহকসকব আরও পূকবয আরবরো বোাংেোয় 

একসফেে । ত্োরপর ফবফভন্ন সমকয় ইরোে, 

ইরোন, আরব হকত্ এবাং পরবত্ীকত্ রোফেয়ো, 

আিগ্োন ইত্যোফদ ইত্যোফদ  স্থোন হকত্ 

ম সফেমরো এখোকন একসফেে ।  ১২০৩ সোকে 

ফবন বখফত্য়োর ফখেেীর বোাংেো ফবেকয়র পর 

বোাংেো অঞ্চকে ম সেমোনকদর  প্রভোব ফবস্তোর 

আরও সহে হকয় র্োয় । (এই বযোপোকর ফবস্তোফরত্ েোনকত্ পড়কত্ পোকরন আমোকদর "সোহোবোকয়কেরোম (রো)কদর চট্টগ্রোম 

সির এবাং বোাংেোয় ইসেোকমর আগ্মন" এই কনোটটি, ত্োই এখোনেোর ম সেমোনকদর ত্ েনোয় প্রোচীন েনকগ্োফি ফহন্দ রো 

ম সেমোনকদর ফবকদেী মকন েকর থোকেন । ফেন্তু প্রেৃত্পকক্ষ ফহন্দ রোও এখোনেোর আফদ অফধবোসী বকে দোবী েরকত্ পোকর 

নো । েোরণ ১৪০০ বের পূবয হকত্ আরব, আিগ্োন, কমোঘে রকির সোকথ ফহন্দ  রকির ফমেকনর মোধযকম বত্য মোন ম সফেম 

সমোে গ্কড় উকেকে এটো র্ফদ কমকন ফনকত্ হয় ত্োহকে এেই ভোকব ৩০০০ হোেোর বের পূকবয আসো আর্য রকির মোধযকম 

বত্য মোন ফহন্দ  সমোে গ্কড় উকেকে । ম সেমোনকদর আফদ প রুষ কর্মন উপমহোদকের বোইর হকত্ একসফেে, কত্মফন 

বত্য মোন ফহন্দ  সমোকের আফদ প রুষ আর্যরো ৩০০০ বের পূকবয উপমহোকদকে বোইর হকত্ একসফেে । ত্োই সমকয়র ফপেকনর 

ফদকে কগ্কে ফহন্দ  - ম সফেম উভয় েোফত্র পূবয প রুষরো এ অঞ্চকের ফেে নো । ফেন্তু সমকয়র বযবধোকন এই উভয় েোফত্ 

উপমহোকদকের আকেো, বোত্োস, পোফনর সোকথ ফমকে ফগ্কয়কে ।  

এ উপমহোকদকে কবৌেরোও ফেে । খৃষ্টপূবয প্রোয় ৩০০ বের পূকবয সম্রোট 

অকেোে কবৌে ধময গ্রহণ েরোয় এবাং কবৌে ধমযকে ভোরকত্র রোে ধময 

কঘোষণো েরোয় ফহন্দ  ধকমযর ফবেোে বোধোগ্রস্ত হয় । িকে কবৌে ধকমযর 

সোকথ ফহন্দ  ধকমযর সাংঘোত্ বোকধ এবাং কস সোম্প্রদোফয়ে সাংঘোকত্ ফহন্দ রো 

কবৌেকদরকে ভোরত্ বকষযর বোইকর পোঠিকয় কদয় । িকে কবৌেরো অবস্থোন 

কনয় ফসাংহকে (বত্য মোন শ্রীোংেো), িক্ষকদকে এবাং েোপোকনর ফদকে ।  

শ্রী ফবনয় কঘোষ ত্োর “ভোরত্ েকনর ইফত্হোস” এর ১০০ পৃিোয় 

বকেকেন “ফহন্দ  ধকমযর েোকে নফত্ স্বীেোর েফরয়ো ত্োহোকে ফনকের কশ্রি 

নীফত্ ও গুণগুফে দোন েফরয়ো কবৌে ধময ভোরত্ বষয হইকত্ ফবদোয় েইয়োকে।”  
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এেনযই আমোকদর বোাংেোকদকে কবৌেকদর মহোস্থোন গ্ড় আকে, 

আকে কসোমপূর কবৌে ফবহোর, আকে ময়নোমফত্ কবৌে ফবহোর, 

ফেন্তু নোই কবৌে েনকগ্োফি । অনযফদকে ম সেমোনরো প্রোয় ৭০০ 

বের ভোরত্বষয েোসন েরোর পরও ভোরত্বকষয ত্োরো সাংখযোেঘ  

থোকে এবাং ফহন্দ কদরকে কবৌেকদর মত্ ভোরত্বষয ত্যোগ্ েরকত্ 

হয়ফন । এসব ঘটনোই প্রমোণ েকর ইফত্হোকস েোরো সোম্প্রদোফয়ে ফেে এবাং েোরো সোম্প্রদোফয়ে ফেে নো । ফহন্দ  ঐফত্হোফসেরো 

ত্োকদর েেকমর কেোকর ম সেমোন বোদেোহকদর ফবরুকে অকনে েোফেমো কেপকনর মোধযকম ত্োকদরকে সোম্প্রদোফয়ে 

বোনোকনোর েম কচষ্টো েকরনফন । কর্মন স েত্োন মোহম কদর কক্ষকত্র প্রচফেত্ আকে কর্, ফত্ফন ১৭ বোর ভোরত্ আক্রমণ েকরন 

এবাং কসোমনোথ মফন্দর আক্রমণ েকর ধনসম্পদ ে ন্ঠণ েকরন । এটো ঠিে কস সময় ফহন্দ রো ত্োকদর সম্পদ কসোমনোথ মফন্দকর 

রোখকত্ন । প্রেৃত্ ইফত্হোস হে কসোমনোথ মফন্দর ফহন্দ কদর রোেননফত্ে ত্ীথযকক্ষত্র ফেে এবাং এ মফন্দকর কসোমনোকথর মূফত্য  

মফন্দকরর মোঝোমোফঝ েূকনয ঝ কে থোেত্ । এটি কত্ৌফহকদ ফবশ্বোসী স েত্োন মোহম কদর েোকে অফবশ্বোসয মকন হত্ । ত্োই ফত্ফন 

কসোমনোথ মফন্দর আক্রমকণর সময় ত্োর সোকথ ইফিফনয়োর, ধোত্ ফবদ 

ফনকয় আকসন । ত্োরো মূফত্য  পরীক্ষো েকর কদকখন এটি কেোহোর 

তত্ফর এবাং চোফরফদকের কদয়োকের পোথকর কচৌম্বে রোখো হকয়কে । 

ত্োই র্খন কদয়োকের পোথর খ কে কনয়ো হে ত্খনই কেোহোর তত্ফর 

কসোমনোকথর মূফত্য  মোটিকত্ পকড় কগ্ে এবাং প্রমোফণত্ হে কর্, 

েূকনয ঝ কে থোেোর েনয এই মূফত্য র ফনেস্ব কেোন ক্ষমত্ো কনই । 

রোেয ফবস্তোকরর েনয স েত্োন মোহম দ কসোমনোথ মফন্দর অক্রমণ 

েকর এ মফন্দকরর প্রফত্ ত্ৎেোেীন অন্ধ ফবশ্বোস র্ো ফহন্দ কদর ফবকেষ 

েফি প্রদোন েরত্, ত্ো নষ্ট েকর কদন । আবোর ভোরত্ ফবেকয়র পর পরোফেত্ ভোরকত্র রোেোগ্ণ েতৃ্য ে ত্োর সোকথ 

সম্পোফদত্ চ ফি বোরবোর ভঙ্গ েরোর েোরকণ, ত্োকে বোর বোর অফভর্োন চোেোকত্ হকয়ফেে । আর মধযর্ কগ্ এ ধরকনর রোেয 

ফবস্তোর বেোে কসন, েক্ষণ কসন, কগ্োপোে, ধমযপোে সবোই েকরফেকেন । বেো র্োয়, এগুকেো ফেে কস সমকয়র রীফত্ । 

স েত্োন মোহম কদর মত্ আওরঙ্গকেবও ফহন্দ  ঐফত্হোফসে দ্বোরো 

ফনফন্দত্ হকয়কেন । ফহন্দ  ঐফত্হোফসেগ্ণ কর্মন ফবনয় কঘোষ সহ 

অকনকেই আওরঙ্গকেকবর নোমকে ফবেৃত্ভোকব ঔরঙ্গেীব 

বকেকেন । েক্ষয েরুন ঔরঙ্গেীব = ঔরঙ্গ + েীব । এর অথয হে 

আওরঙ্গকেবকে ত্োরো েীব অথযোৎ েীব-েন্তুর েোয়গ্োয় ফনকয় 

একসকেন । েোরণ আওরঙ্গকেব কমোঘে সম্রোকটর মকধয সবকচকয় 

ধোফমযে সম্রোট ফেকেন । ত্োর সমকয়ই “িকত্োয়ো ই আেমগ্ীফর” 

রফচত্ হয় । ত্োর নোকম ফহন্দ  ঐফত্হোফসেরো মফন্দর ধ্বাংস সহ ফহন্দ  

ফনপীড়কনর অকনে েোফহনী রচনো েকরকেন ।  

ফেন্তু ১৯৪৬ সোকে ভোরকত্র ৬ি কশ্রণীর পোেয বইকত্ আকে, “কেোর েকর মফন্দর কভকঙ্গ মসফেদ ফনমযোকণর উকেেযই র্ফদ 

আওরঙ্গকেকবর থোফেত্, ত্কব ভোরকত্ কেোন ফহন্দ  মফন্দকরর অফস্তত্ব থোফেত্ নো” (উৎসঃ ইফত্হোকসর ইফত্হোস) ।  

মূে েথো হে ফহন্দ  ঐফত্হোফসেরো ম সেমোন বোদেোহর উপর সোম্প্রদোফয়েত্োর েোফেমো রচনোকত্ ফসেহস্ত ফেকেন ।  
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খ ব কবফে ইফত্হোফস বণযনো েরোর ইেো 

আমোর কনই । আফম শুধ  উপমহোকদকে 

দুটি েোফত্ ফহন্দ  ও ম সেমোনকদর অবস্থো 

ত্ কে ধরো কচষ্টো েরব । ত্োই সরোসফর চকে 

র্োফে ১৭৫৭ সোকে । এটো ঠিে কর্, ১৭৫৭ 

সোকে এ উপমহোকদকে ইাংকরেকদর 

আফধপত্য ফবস্তোকরর সোকথ সোকথ ফহন্দ  ও 

ম সফেম েনকগ্োফির মকধয দূরত্ব র্কথষ্ট 

পফরমোকণ বৃফে পোয় । ম সেমোনরো ক্ষমত্ো 

হোরোকনোর পর স্বোভোফবে ভোকবই ত্োরো 

ইাংকরেকদর ফবরুকে চকে র্োয় এবাং কদে 

হকত্ ইাংকরে ফবত্োরকণর েনয ফবফভন্ন 

ধরকনর সাংগ্রোকম েফড়কয় পকড় । ১৮৫৭ সোকের ফসপোহী ফবকরোহ, তসয়দ আহমদ কিেভীর আকন্দোেন, হোেী েরীয়ত্ 

উেোহ, দুদু ফময়ো, ফত্ত্ মীকরর আকন্দেন এর উদোহরণ । অনযফদকে ফহন্দ  েনকগ্োফি ম সেমোনকদর ফবপকর্য উৎসোফহত্ 

হকেন এবাং ইাংকরেকদর সহকর্োফগ্ত্োয় নোমকেন ।  

এ েোরকণই চরম ম সফেম ফবকদ্বষী িফিও িফিও হোন্টোর ত্োর “ইফন্ডয়োন ম সেমোনস” বইকয় ম সেমোনকদরকে সন্ত্রোসী, 

ফেহোদী, দস য ইত্যোফদ েকে এবাং ফহন্দ  েনকগ্োফিকে ভর সমোে ফহকসকব পফরফচত্ েকরকেন । ইাংকরেরো ১৭৯৩ সোকে 

ফচরস্থোয়ী বকন্দোবস্ত আইন েকরন এবাং এ আইকনর মকধয এেটি ফেে সূর্যোস্ত আইন । এ আইন অন র্োয়ী ফনফদয ষ্ট ফদকন সূর্যোস্ত 

এর পূকবয েফমদোরীর খোেনো পফরকেোধ েরকত্ নো পোরকে েফমদোরী নীেোকম উেকব । িকে ফবফভন্ন েোরকণ ম সেমোনকদর 

েফমদোরী নীেোকম উকে এবাং ত্ো ইাংকরে সরেোকরর রোেস্ব ফবভোকগ্র ফহন্দ  েমযচোরীরো ক্রয় েকর নত্ ন েফমদোকর পফরণত্ 

হয় । এভোকব বোাংেোর ম সেমোনরো েৃফষেীফব কশ্রণীকত্ পফরণত্ হয় এবাং নত্ ন ফহন্দ  েফমদোররো েেেোত্োয় বসবোস েরকত্ 

থোকে এবাং ত্োকদর নোকয়ব আমেোকদর দ্বোরো খোেনো আদোকয়র মোধযকম দফরর ম সেমোনকদর কেোষণ েরকত্ থোকে ।  

হোণ্টোর সোকহব ত্োর “ইফন্ডয়োন ম সেমোনস” বইকয়র (সাংস্করণ ে ন, ১৯৮২) ১৪২ পৃিোয় উকেখ েকরকেন “কর্ সব ফহন্দ  

ের আদোয়েোরী ঐ সময় ফনন্ম পকদর চোকুফরকত্ ফনর্ ি ফেকেন, নয়ো বযবস্থোর (১৭৯৩ সোকের ফচরস্থোয়ী বকন্দোবস্ত) 

বকদৌেকত্ ত্োরো েফমদোর কশ্রণীকত্ উন্নীত্ হয় ।”  

১৪৪ পৃিোয় কেখো আকে “অফভেোত্ ম সেমোনকদর েনয কসনোবোফহনীকত্ প্রকবকের দকরোেো আমরো (ইাংকরেরো) বন্ধ েকর 

ফদকয়ফে েোরণ আমোকদর ফনরোপিোর েনয ত্োকদরকে বোইকর রোখো প্রকয়োেন আমরো মকন েকরফে ।” সরেোফর চোকুফরর পথ 

ম সেমোনকদর েনয প্রোয় বন্ধ হকয় কগ্ে ।  

১৪৮ পৃিোয় কেখো আকে “বোাংেোর রোফষ্ট্রয় পৃিকপোষেত্ো বণ্টকনর খফত্য়োনঃ এফপ্রে ১৮৭১ অন র্োয়ী সহেোরী েফমেনোর 

ফহন্দ  ৭ েন, ম সেমোন ০, কিপ টি মযোফেকেট ও েোকেক্টর ফহন্দ  ১১৩ েন, ম সেমোন ৩০ েন, ইনেোম কটক্স প্রকসসর 

ফহন্দ  ৪৩ েন, ম সেমোন ৬ েন, করফেকেেন ফিপোটয কমণ্ট ফহন্দ  ২৫েন, ম সেমোন ২ েন, ম কেি ফহন্দ  ১৭৮ েন, 

ম সেমোন ৩৮ েন ।  
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এ তবষকমযর েোরণ ফহকসকব ১৪৯ পৃিোয় বেো হকয়কে “একদকের েোসন েতৃ্য ত্ব র্খন আমোকদর হোকত্ আকস ত্খন 

ম সেমোনরো ফেে উচ্চত্র েোফত্ ।” আর এ উচ্চত্র েোফত্ ইাংকরেকদর ফবরুকে স্বোধীনত্োর আকন্দোেন েরোর েোরকণ এবাং 

ফহন্দ রো ইাংকরেকদর সহকর্োগ্ী হওয়োর েোরকণ ম সেমোনরো ফবফভন্ন ধরকনর চোকুফর হকত্ বফঞ্চত্ হয় এবাং ফহন্দ রো েোভবোন 

হয় ।  

এ বযোপোকর ১৫৩ পৃিো বেো হকয়কে, “স ন্দরবন েফমেনোকরর অফিকস েফত্পয় চোেফরকত্ কেোে ফনকয়োকগ্র প্রকয়োেনীয়ত্ো 

কদখো কদয় । -------সরেোফর কগ্কেকট েমযখোফের কর্ ফবজ্ঞফি প্রেোে েকরন ত্োকত্ বেো হয় কর্, এই েূনয পদগুকেোকত্ 

কেবেমোত্র ফহন্দ কদর ফনকয়োগ্ েরো হকব ।”  

এভোকবই ইাংকরেকদর সহকর্োগ্ীত্ো েকর ফহন্দ রো েফমদোর কশ্রণীকত্ উন্নীত্ হে এবাং চোকুফর কক্ষকত্র ফনকেকদর আফধপত্য 

তত্ফর েরে । অনযফদকে ম সেমোনরো ইাংকরে ফবত্োরকণর উপর গুরুত্ব কদয়োর েোরকণ েফমদোরী হোরোে এবাং চোকুফর কক্ষত্র 

হকত্ ফবত্োফরত্ হে । র্োর িকে বোাংেোয় শুধ মোত্র কচোকখ পকড় ফহন্দ  েফমদোরী, র্ো পূকবয ফেে ম সেোমোনকদর অধীকন । এখন 

আমরো কদখব ফহন্দ  েফমদোরকদর অধীকন ম সেমোন প্রেোকদর েী অবস্থো ফেে ।  

মত্ প্রেোকের স্বোধীনোত্োয় ফবশ্বোসী ভোরত্ সরেোর েতৃ্য ে ফনফষে কগ্োেোম আহমদ মত্ য েোর “ইফত্হোকসর ইফত্হোস” বইকয়র 

২০৯ পৃিোয় এবাং আে ে মওদুকদর “ওহোবী আকন্দেন”, আে ে গ্ি র ফসফেেীর “েহীদ ফত্ত্ মীর” বই-এ আকে 

“ত্োরোগুফনয়োর েফমদোর রোমনোরোয়ন বোব , প ড়োর েৃষ্ন কদব, নগ্ড় প ড়োর কগ্ৌরকদব কচৌধূরী, ত্োকদর েফমদোরী এেোেোয় ৫টি 

কনোটিে েোফর েরকেন ।  

(১) দোফড়র উপর আড়োই টোেো ফি  

(২) েোুঁ চো মসফেদ ফনমযোকণর উপর পোুঁ চেত্ টোেো ও পোেো মসফেদ ফনমযোকণর উপর এে সহস্র টোেো ফি  

(৩) আরবী নোম রোখকে পঞ্চোে টোেো ফি  

(৪) কগ্োহত্যো েরকে দফক্ষণ হস্ত েোটিয়ো কদয়ো হইকব  

(৫) ফত্ত্ মীরকে ফনে বোড়ীকত্ স্থোন ফদকে ফভটো হকত্ উকেদ েরো হকব ।”  

পোেেরো দয়ো েকর মকন রোখকবন পূকবযর ৫ বো ৫০০ টেো আেকের ৫ বো ৫০০ টোেো হকত্ অকনে অকনে মূেযবোন ফেে ।  

আওয়োফমেীকগ্র শুরু হকত্ আওয়োফম রোেনীফত্র সোকথ সম্পেয র্ ি েনোব আব ে মনস র আহমকদর “আমোর কদখো 

রোেনীফত্র পঞ্চোে বের” বইকয়র ১ম খকন্ডর (৫ম সাংস্করণ) ১৪ পৃিো ফেকখকেন, “আকরেটো বযোপোর আমোকে খ বই পীড়ো 

ফদত্ । েফমদোররো ফহন্দ -ম সফেম ফনফবযকেকষ সব প্রেোর েোে থকনই েোেীপূেোর মোথট (এে ধরকনর ের) আদোয় েফরকত্ন 

। এটো খোেনোর সোকথ আদোয় েরো হইত্ । খোেনোর মত্ই বোধযত্োমূেে ফেে । নো ফদকে খোেনো কনওয়ো হইত্ নো । িরোেী 

পফরবোকরর কেকে ফহসোকব আফম কগ্োুঁ ড়ো ম সেমোন ফেেোম । মূফত্য  পূেোর চোুঁ দো কদওয়ো কেকরেী কগ্োনো । এটো ম রব্বীকদর 

েোকে কেখো মোসেো । ফেন্তু ম রব্বীরো ফনকেরোই কসই কেকরেী কগ্োনো েকরন কেন? এ প্রকশ্নর েবোকব দোদোেী, বোপেী, 

চোচোেী ত্োুঁ রো বফেকত্নঃ নো ফদয়ো উপোয় নোই । এটো রোেোর র্ ে ম । রোেোর র্ ে ম নীরকব সহয এবাং কগ্োপকন আেোর েোকে 

মোি চোওয়ো েোড়ো চোরো নোই ।”  
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আেো েফর পোেেরো এ সমস্ত ত্থয হকত্ ব ঝকত্ পোরকেন ইাংকরে আমকে বোাংেোর ম সেমোনকদর েী অবস্থো ফেে । দুই 

বোাংেোর পূবয বোাংেোয় (বত্য মোন বোাংেোকদে) ম সেমোনরো সাংখযোগ্ফরি ফেে । প্রেোসফনে েোকের স ফবধোর েনয েিয  েোেয ন 

১৯০৫ সোকে বোাংেোকে দুটি অাংকে ফবভি েকরন । পূবয বোাংেো ও আসোম ফনকয় এেটি নত্ ন প্রকদে গ্েন েকরন, র্োর 

রোেধোনী ফেে ঢোেোয় । েিয  েোেয কনর এ কঘোষণো ফহন্দ কদর মোথোয় বোে কভকঙ্গ পড়ে এবাং ম সেমোনরো আনন্দ-উেোস 

েরে । েোরণ দুটি েোফত্ পোেোপোফে বসবোস েরকেও ত্োকদর স্বোথয ফেে ফভন্ন । ফহন্দ  েফমদোররো কদখকেন বোাংেো ভোগ্ হকয় 

কগ্কে েেেোত্োয় বকস পূবয বোাংেোয় েফমদোরী চোেোকনো ঝ ুঁ ফেপূণয হকয় র্োকব । আর ঢোেো রোেধোনী হওয়োর েোরকণ ফেক্ষোয় 

এবাং চোকুফরর কক্ষকত্র ম সেমোনরো এফগ্কয় র্োকব । আবোর পূবয বোাংেোর ফহন্দ রো মকন েরে, বঙ্গ ভকঙ্গর েোরকণ ত্োরো 

সাংখযোেঘ কত্ পফরণত্ হকয় ফগ্কয়কে । িকে ফহন্দ রো কঘোষণো েরে কেোনভোকবই বঙ্গ মোত্োর অঙ্গ কেদন েরো র্োকব নো । 

অথযোৎ বঙ্গভঙ্গ রদ েরকত্ হকব । র্োর িকে ফহন্দ রো স্বকদেী আকন্দোেন শুরু েকর এবাং ইাংকরেকদর ফবরুকে 

নোেেত্োমূেে েোে আরম্ভ েরে । এেই সোকথ ত্োরো কর্ সমস্থ ম সেমোনরো স্বকদেী আকন্দোেকন আসকত্ চোইে নো, 

ত্োকদরকে নোকেহোে েরকত্ েোগ্ে । এমনফে ম সেমোনকদর প্রোণহোফন ঘটকত্ েোগ্ে । ১৯০৮ সোকে ক্ষ ফদরোম কবোমো 

হোমেোর মোধযকম ২েন কেত্োঙ্গ মফহেোকে হত্যো েকর । িকে ক্ষ ফদরোকমর িোুঁ ফস হয় (উৎস “এেে বেকরর রোেনীফত্”, 

আব ে আসোদ) ।  

এই ক্ষ ফদরোম আত্মত্যোগ্ েকরফেকেন ত্োর েোফত্ ফহন্দ কদর েনয, ম সেমোনকদর েনয নয় । রবীন্দ্রনোথ েোকুকরর মত্ েফবও 

বঙ্গভকঙ্গর ফবপকক্ষ প্রোথযনো সফঙ্গত্ রচনো েকরন – 

বোাংেোর মোটি বোাংেোর েে 

বোাংেোর হোওয়ো বোাংেোর িে 

-------------------------- 

বোাংগ্োেীর ঘকর র্ত্ ভোইকবোন 

এে হউে এে হউে 

এে হউে কহ ভগ্বোন । 

ত্োর রফচত্ “আমোর কসোনোর বোাংেো, আফম কত্োমোয় ভোেবোফস” গ্োন ফহন্দ  সন্ত্রোফসকদর উৎসোফহত্ েকর এবাং বধ েরকত্ 

ম সেমোনকদর প্রোণ । আবোর বঙ্গভঙ্গ আকন্দোেন র্খন স্বকদেী আকন্দোেকনর মোধযকম ইাংকরেকদর ফবপকক্ষ চকে কগ্ে, 

ত্খন খোুঁ টি ইাংকরে সমথযে রফবন্দ্রনোথ েোকুর বঙ্গভকঙ্গর বযোপোকর ফনরকপক্ষ হকয় র্োন ।  

পোেেরো এেট  েক্ষয েরকবন ফহন্দ রো কর্ ইাংকরেকদর সহকর্োগ্ীত্ো েকরফেে, প্রেোসফনে েোরকণ সৃষ্ট বঙ্গভঙ্গ 

ম সেমোনকদর পকক্ষ র্োওয়োর েোরকণ কসই ফহন্দ রো ইাংকরেকদর ফবপকক্ষ চকে র্োয় । অনযফদকে ম সেমোনরো নবোব 

সফেম েোহর কনতৃ্কত্ব বঙ্গভঙ্গ র্োকত্ রদ নো হয় অথযোৎ পূবয বোাংেো ও আসোম প্রকদে র্োকত্ টিকে থোেকত্ পোকর, কসেনয 

আকন্দোেন েরকত্ েোগ্ে । িকে বোাংেোয় ফহন্দ  ও ম সেমোনকদর দুরত্ব আরও বৃফে কপকত্ থোেে ।  

এ বযোপোকর ''বোাংেোর ম সেমোন'' বইকত্ আকে ফমঃ এন ফস কচৌধূরী বকেন “বঙ্গভঙ্গ ফচরফদকনর েনয ফহন্দ -ম সফেম সম্পেয  

ফবনষ্ট েকর কদয় এবাং বন্ধ কত্বর পফরবকত্য  আমোকদর মকন ত্োকদর েনয ঘৃণোর উকরে হয় । রোস্তোঘোকট, স্ক কে, বোেোকর সবযত্র 

এ ঘৃণোর ভোব পফরস্ফ ট হয় । স্ক কে ফহন্দ  কেকেরো ম সেমোনকদর ফনেকট বসকত্ ঘৃণো প্রেোে েকর এই বকে কর্, ত্োকদর 
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ম খ কথকে ফপুঁয়োকের গ্ন্ধ কবরুকে ।” (N.C Chowdhury Auto-Biography of an Unknown Indian pp. 227, 

230) ।  

কর্কহত্  ফহন্দ রো ফেক্ষো-দীক্ষোয়, বযবসো-বোফণকেয, চোকুরীকত্ অগ্রসর ফেে, কসকহত্  স্বকদেী আকন্দোেকনর মোধযকম ফবেোত্ী 

পণয বেয কনর দ্বোরো, সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গো, ইাংকরে হত্যো ইত্যোফদ দ্বোরো ফহন্দ রো ইাংকরেকদর েোব  েকর কিকে এবাং বঙ্গভঙ্গ রদ 

হকয় র্োয় । িকে ফহন্দ কদর ফবেয় হে এবাং ম সেমোনরো হত্োেোয় ফনমফিত্ হে, র্ো ১৯১২ সোকের মোচয  মোকস 

কেোেেোত্োয় ম সফেম েীকগ্র অফধকবেকন নবোব সফেম েোহর বিবয হকত্ ব ঝো র্োয় ।  

ফত্ফন বকেফেকেন, “বোাংেো ফবভোকগ্ আমরো কত্মন কবফে ফেে  েোভ েফরফন । ফেন্তু ত্ব ও ত্ো আমোকদর কদেবোসী অনয 

সম্প্রদোকয়র (ফহন্দ ) সহয হকেো নো ।  

-----খ ন-খোরোবী ও িোেোফত্র মোধযকম ত্োরো প্রফত্কেোধ কনয়ো শুরু েরে । ত্োরো ফবকেত্ী রবয বেয ন েরে ।  

----ম সফেম েৃষে সম্প্রদোয় এ ফবভোকগ্ েোভবোন হকয়ফেে ।  

----- সরেোর বঙ্গভঙ্গ রদ েকর কদন প্রেোসফনে েোরকণ ।  

---- আমোকদর সোকথ কেোন পরমেযও েরো হয়ফন । আমরো সব নীরকব সহয েকরফে ।” (A Hamid t Muslim 

Separatism in India, p.92)  

নবোব সফেম েোহর এ বিবয 

ত্ৎেোেীন বোাংেোর ম সেমোকনর 

েরুণ ফচত্র ত্ কে ধকর । ১৯০৬ 

সোকের ১েো অকক্টোবর আগ্োখোন 

৩৫ েন ম সফেম কনতৃ্য বৃন্দ ফনকয় 

ফসমেোয় ভোইসরয় ফমকণ্টোর 

েোকে ম সেমোনকদর ফেে  দোবী-

দোওয়ো ফনকয় আকেোচনো েকরন । 

এর মকধয এেটি ফেে পূবয 

বোাংেোর ঢোেোয় এেটি 

ফবশ্বফবদযোেয় স্থোপন েরো । 

বঙ্গভকঙ্গর েোরকণ বৃটিেকদর 

ম সেমোন প্রেোরো অসন্তুষ্ট 

হওয়োর েোরকণ ত্োকদরকে সোমফয়ে সোন্তনো কদয়োর েনয ১৯১২ সোকের ৩১কে েোন য়োফর েিয  হোফিয ণ্ে ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় 

প্রফত্িোর আশ্বোস কদন ।  

ফেন্তু ইফত্হোস স্বোক্ষী কর্, বণয ফহন্দ রো বঙ্গভকঙ্গর কর্ভোকব ফবকরোফধত্ো েকরফেে, ঠিে কসভোকব ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় 

প্রফত্িোরও ফবকরোধীত্ো েকরন । েোরণ বণয ফহন্দ রো ভোেভোকবই ব ঝকত্ কপকরফেে বঙ্গভঙ্গ রকদর ক্ষফত্টো ম সেমোনরো 

ফবশ্বফবদযোেয় প্রোফির মোধযকম ফেে টো পূরণ েরকত্ পোরকব (“েীবকনর সৃ্মফত্ দ্বীকপ” িঃ রকমেচন্দ্র মে মদোর) ।  

In 1902, Nawab Sir Khwaja Salimullah (centre in robes) with local 

elites in Ahsan Manzil Dhaka (photo: Fritz Kapp) 
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েেেোত্োর েফমদোর কশ্রণীর, বযবসোয়ী, চোকুফরেীফব ফহন্দ রো পূবয বোাংেোর ম সেমোনকে েৃফষেীফবর ঊকধ্বয  ফচন্তো েরকত্ 

নোরোে । এেোরকণই রবীন্দ্রনোথ েোকুর এেই সোকথ েফমদোর কশ্রণীর (েোরণ ফত্ফন েফমদোর কশ্রণীর কেোে ফেকেন) এবাং বণয 

ফহন্দ র স্বোথয রক্ষোর েনয ১৯১২ সোকের ২৮কে মোচয  েেেোত্োর গ্কড়র মোকে ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় প্রফত্িোর ফবরুকে কর্ সভো 

িোেো হয়, কস সভোর সভোপফত্ত্ব েকরন । (“ফদ অকটোবোকয়োগ্রোিী অব আনকনোন ইফন্ডয়োন”, নীকরোদ চন্দ্র কচৌধূরী, “এেে 

বেকরর রোেনীফত্”, আব ে আসোদ) ।  

১৯১২ সোকের ১৬ ই কিব্রুয়োফর বড় েোকটর সোকথ কদখো েকর বধযমোকনর সযোর রোসফবহোরী কঘোকষর কনতৃ্কত্ব এেটি দে 

ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় প্রফত্িোয় পূবয বোাংেোর ম সেমোন েৃষেরো উপেৃত্ হকত্ পোরকব নো বকে মত্ প্রেোে েকরন (Report 

of the Calcutta University Commission Vol-iv, pt-ii-p-133, উৎসঃ আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, “ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেয়”, বোাংেোফপফিয়ো) ।  

ফহন্দ কদর এত্সব ফবকরোধীত্ো সকেও েিয  হোফিয ণ্ে েেেোত্ো ফবশ্বফবদযোেকয়র উপোচোর্যয সযোর আশুকত্োষ ম খোেীকে বকে 

কদন, আপনোকদর ফবকরোধীত্ো সকেও ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় প্রফত্িো েরো হকব (“ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয়” বোাংেোফপফিয়ো) ।  

এ বযোপোকর িঃ রকমেচন্দ্র মে মদোর ত্োর “েীবকনর সৃ্মফত্ দ্বীকপ” এেটি মেোর ঘটনো বণযনো েকরন । ঘটনোটি হে 

েেেোত্ো ফবশ্বফবদযোেকয়র ভোরত্ীয় ইফত্হোস ও সোাংসৃ্কফত্ে এর অধযোপে শ্রী কদবদি রোমেৃষ্ন ভোন্ডোরের এর বিবয, র্ো 

হে, “েফের্ কগ্ বৃেগ্ঙ্গো নদীর ত্ীকর হরত্গ্ নোমে এেেন অস র েন্ম গ্রহণ েরকব । মূে গ্ঙ্গোর ত্ীকর এেটি পফবত্র 

আশ্রম আকে । কসখোকন অকনে ম ফন-ঋফষ এবাং ত্োকদর ফেষয বোস েকরন । এই অস র কসই আশ্রমটি নষ্ট েরোর েকনয 

নোনোরেম প্রকেোভন কদফখকয় একে একে অকনে ফেষযকে ফনে আশ্রকম ফনকয় র্োকব । র্োরো অকথযর কেোকভ পূকবযর আশ্রম 

ত্যোগ্ েকর এই অস করর আেষযকণ বৃেগ্ঙ্গোর ত্ীকর র্োকব, ত্োরোও ক্রকম অস রত্ব প্রোি হকব এবাং ত্োরো অকেষ দুদয েোগ্রস্ত 

হকব ।” এখোকন বৃেগ্ঙ্গো বেকত্ ব ফড়গ্ঙ্গো, হরত্গ্ বেকত্ ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র প্রথম ভোইস চযোকেের ফমঃ ফিফেপ হরত্গ্ 

এবাং মূে গ্ঙ্গোর ত্ীকর পফবত্র আশ্রম বেকত্ েেেোত্ো ফবশ্বফবদযোেয়কে ব ঝোকনো হকয়কে ।  

এখন মূে বিবযটি র্ফদ আপফন আবোর পকড়ন, ত্কব ব ঝকত্ পোরকবন ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র মোধযকম অস র তত্ফর হয় এবাং 

বণয ফহন্দ রো মকন েকর েেেোত্ো ফবশ্বফবদযোেয়কে ধ্বাংস েরোর েনয ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় হকয়কে । আে বড়ই পফরত্োকপর 

ফবষয়, ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয় রবীন্দ্র চচয ো হয়, চচয ো হয় ফহন্দ  সাংসৃ্কফত্র, জ্বোেোকনো হয় মঙ্গে প্রদীপ, অন িোন হয় রোখী বন্ধকনর, 

স্মরণ েরো হয় ত্োকদর র্োরো এর প্রফত্িোর ফবরুকে েথো বকেফেে, ফেন্তু স্মরণ েরো হয় নো, নবোব সফেম েোহকে, নওয়োব 

আেী, ওয়োকেদ আেী খোন পন্নীকে ।  

উকেখয কর্, নওয়োব আেী ত্োর 

েফমর এেটি বড় অাংে ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেকয়র েনয দোন েকরন । 

নবোব সফেম েোহ এবাং ত্োর মৃত্ যর 

পর নওয়োব আেীর কনতৃ্কত্ব 

অকনে সাংগ্রোকমর মোধযকম ১৯২১ 

সোকের ২১কে ে েোই ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেয় ত্োর েোর্যক্রম শুরু 

েকর । ফেন্তু েোর্যক্রম শুরু েরোর 
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পরও বণযবোদী ফহন্দ  কনতৃ্য বৃন্দকদর ফবকরোধীত্ো বন্ধ হয়ফন । ত্োরো এ ফবশ্বফবদযোেয়কে স্থফবর েরোর েনয ফবফভন্ন ধরকনর েোে 

হোকত্ ফনকেন ।  

রবোটয  নোথোন েফমটি ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র েনয 

বোফষযে ১৩ েক্ষ টোেো বযয় ফনধযোরণ েরকে বোাংেোর 

ফেক্ষোমন্ত্রী সযোর প্রভোষ ফমত্র ত্ো েফমকয় ৫ েক্ষ 

টোেোয় আকনন । অথযোৎ ফনধযোফরত্ বযকয়র মোত্র 

৩৮.৪৬% ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র েনয বযয় েরোর 

ফসেোন্ত কনয়ো হয় । শুধ  ত্োই নয় ভোরত্ সরেোর 

(ইাংকরে সরেোর) Capital head এ ফবশ্বফবদযোেকয়র 

েনয ৫ কেোটি ৬০ েক্ষ টোেোর িোন্ড বোাংেো 

সরেোকরর ফনেট প্রদোন েরকে সোম্প্রদোফয়ে 

মকনোভোবোপন্ন ফেক্ষোমন্ত্রী সযোর প্রভোষ ফমত্র ঐ 

িোন্ডকে প্রোকদফেে িোকন্ডর সোকথ ফমফেকয় মোত্র ৯ েক্ষ টোেো ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয়কে প্রদোন েকরন । ত্ৎেোেীন ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেকয়র প্রফত্িোত্ো ভোইস চযোকেের িঃ হরত্গ্ বকেন, অসহকর্োগ্ীত্োেোরীরো (বণয ফহন্দ ) ফেক্ষোথীকদর কবত্ন ৮ 

টোেোর পফরবকত্য  ৬০ টোেো েরো হকব বকে গুেব রটিকয়ফেে, র্োকত্ ১ম কসেকন (১৯২১সোকে) েোত্র ভফত্য  ফনরুৎসোফহত্ হয় 

(“ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয়” বোাংেোফপফিয়ো) । 

এভোকব বঙ্গভঙ্গ রদ বোাংেোর ম সেমোনকে ফনরুৎসোফহত্ েরকেও ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় প্রফত্িো ত্োকদরকে ফেে টো হকেও 

আশ্বোফিত্ েকর কত্োকে ।ত্োরো ভোেভোকবই ব ঝকত্ পোকর বণয ফহন্দ কদর ফবফভন্ন সাংগ্েন এবাং োংকগ্রকসর আড়োকে 

ম কখোসধোরী ফহন্দ  কনতৃ্ত্ব কমোেোকবেোর েনয ত্োকদর এেটি েফিেোেী প্লোটিরম প্রকয়োেন । িকে ১৯০৬ সোকে পূবয 

বোাংেোর ঢোেোয় প্রফত্ফিত্ ম সফেম েীগ্ শুধ মোত্র বোাংেোর ম সেমোনকদর নয় উপমহোকদকের ম সেমোনকদর এেে সাংগ্েকন 

পফরণত্ হয় । এ পর্যোকয় কদেবন্ধ  ফচিরজ্ঞন দোস এর মত্ উদোরপফন্থ রোেনীফত্ফবদ ব ঝকত্ পোরকেন বোাংেোর স্বোধীনত্োর 

েনয ফহন্দ  - ম সফেম দুটি েফিকে ঐেযবে ভোকব েোে েরকত্ হকব । ত্োই ফত্ফন েরৎ বস , কে এম দোস  িোঃ ফবধোন চন্দ্র 

রোয়  সযোর আে র রফহম  কমৌেবী আে ে েফরম  মওেোনো আেরম খোুঁ , মওেোনো মফনরুিোমোন ইসেোমোবোদী প্রম খকদর  

 

সহোয়ত্ো ফনকয় ১৯২৩ সোকের এফপ্রে মোকস বযঙ্গে পযোক্ট েকরন । এ পযোকক্টর ফেে  ধোরো হে – 

Dhaka 1906- All India Muslim League gathering at Ishrat 

Manzil 
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(১) সরেোফর চোকুফরকত্ েনসাংখযোর অন পোকত্ ম সেমোনরো ৫৫ % এবাং ফহন্দ রো ৪৫ % চোকুফর পোকব ।ত্কব র্ত্ফদন পর্যন্ত 

সরেোফর চোকুফরকত্ এ অন পোত্ (৫৫ %) অফেয ত্ হকব নো, ত্ত্ফদন পর্যন্ত নূত্ন ফনকয়োকগ্র ৮০ % ম সেমোনরো পোকব । 

(২) মসফেকদর (নোমোকের সময়) সোমকন বোদযর্ন্ত্র বোেোকনো ফনকষধ থোেকব । 

(৩) ধমীয় অন েোসকনর েনয ম সেমোনরো কগ্োহত্যো েরকত্ পোরকব । 

(উৎসঃ আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের, ১ম খন্ড, এেে বেকরর রোেনীফত্, আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে) । 

কবঙ্গে পযোক্টকে বণয ফহন্দ রো গ্রহণ েরকত্ পোরে নো । ত্োরো ফবফভন্ন ভোকব এর ফবকরোধীত্ো েরকত্ েোগ্ে এবাং ১৯২৫ সোকের 

ফচিরজ্ঞন দোকসর মৃত্ যর সোকথ সোকথ কবঙ্গে কপকক্টর মৃত্ য হয় । কবঙ্গে পযোক্ট হকত্ বত্য মোন প্রেন্ম ব ঝকত্ পোরকব, 

ত্ৎেোকে বোাংেোর ম সেমোনকদর অবস্থো েী ফেে? কর্কহত্  নূত্ন ফনকয়োকগ্র ৮০% ম সেমোনরো পোকব, কসকহত্  বেো র্োয় 

কর্, চোকুফরর কক্ষকত্র ম সেমোনকদর েী েরুণ অবস্থো ফেে । আবোর নোমোকের সময় বোদযর্ন্ত্র বোেোকনো ফনকষধ এবাং কগ্োহত্যো 

েরো র্োকব চ ফিকত্ থোেোর েোরকণ বেো র্োয় কর্, পূকবয এসমস্ত েোর্যক্রম ম সেমোনরো স্বোভোফবেভোকব েরকত্ পোকরফন । আর 

এসমস্ত স ফবধো বণয ফহন্দ রো ম সেমোনকদর কদকব নো বকেই কবঙ্গে পযোক্ট েোর্যের হয়ফন । এেনযই ফহন্দ  - ম সেমোকনর 

ঐকেযর েনয কদেবন্ধ  ফচিরজ্ঞন দোস ফহন্দ কদর উদোরত্োর প্রকয়োেন বকে মন্তবয েকরফেকেন । 

েনোব আব ে মনস র আহমকদর “আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের (১ম খন্ড)” বইকয়র ৪৩ পৃিোয় কদেবন্ধ র এেটি 

মমযস্পেী বিবয ত্ কে ধরো হকয়কে, “ফহন্দ রো র্ফদ উদোরভোকব ম সেমোনকদর মকন আস্থো সৃফষ্ট েফরকত্ নো পোকর, ত্কব ফহন্দ -

ম সফেম ঐেয আফসকব নো । ফহন্দ  ও ম সেমোন ত্োকদর সোম্প্রদোফয়ে স্বত্ন্ত্র সিো ফবকেোপ েফরয়ো এেই সম্প্রদোকয় পফরণত্ 

হউে, আমোর ফহন্দ -ম সফেম ঐকেযর রূপ ত্ো নয় । 

ওরূপ সিো ফবসেয ন েল্পনোত্ীত্ ।”  

এ বিবয স্পষ্ট বকে কদয়, ইাংকরে আমে হকত্ 

ফহন্দ রো ইাংকরে সহকর্োগ্ীত্োয় ম সেমোনকদর মকন 

কর্ আস্থোহীনত্ো সৃফষ্ট েকরকে, ত্ো দূর েরোর 

এেমোত্র দোফয়ত্ব হে ফহন্দ কদর । ১৯৩৫ সোকে 

ভোরত্ েোসন আইন পোে হয় এবাং এ আইকনর 

অধীকন ১৯৩৭ সোকে ফনবযোচন হয় । ১১ টি প্রকদকের 

মকধয ৫টি প্রকদকে োংকগ্রস ফনরাংকুে 

সাংখযোগ্ফরিত্ো েোভ েকর । বোাংেো প্রকদকে এেে 

সাংখযোগ্ফরিত্ো কেউ পোয়ফন । এ প্রকদকে ম সফেম েীকগ্র সমথযকন কেকর বোাংেো এ কে এম িেে ে হে মন্ত্রীসভো গ্েন 

েকরন । কর্ সব প্রকদকে োংকগ্রস সরেোর গ্েন েকর, কস সব প্রকদকে সোম্প্রদোফয়ে ফহন্দ রো ম সেমোন েোত্রকদর 

বকন্দমোত্রম সঙ্গীত্ গ্োইকত্ বোধয েরে ।  

কেকর বোাংেো এ কে এম িেে ে হে েওহোর েোে কনহুকরকে এে ফচঠিকত্ ফেকখফেকেন - “ম সফেম সাংখযোেঘ কদর উপর 

ত্োরো ফনকেকদর ইেো চোফপকয় ফদকে ।  
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----- কগ্োমোত্োকদর অবেযই সম্মোন কদখোকত্ই হকব, ম সেমোনকদর গ্রুর কগ্োেত্ কখকত্ কদয়ো হকব নো, ম সেমোনকদর 

ধমযকে কহয় েরকত্ই হকব, আর্োন কদয়ো বোরণ েরো, ম সেীকদর উপর হোমেো, মসফেকদর সোমকন বোেনো বোেোকনোর মত্ 

েোে হকে ।  

----- স ত্রোাং মমযোফন্তে ঘটনোর পর মমযোফন্তে ঘটনো র্ফদ ঘকটই চকে এবাং দুকধর নহকরর পফরবকত্য  র্ফদ রকির কস্রোত্ বকয় 

থোকে, ত্কব ফবস্মকয়র েী আকে ।” (Towards Pakistan, by Wahiduzzaman, উৎসঃ এেে বেকরর রোেনীফত্ ।)  

ইফত্হোসফবদ টি িফিও ওয়োেবযোাংে ফেকখকেন, “একদকে োংকগ্রস েোসকনর এমন অনযোনয ফদে রকয়কে র্োকত্ ম সেমোনরো 

ফবক্ষ ে ও ভীত্ হকয় উকেফেে ।” (A short history of India and Pakistan, উৎসঃ এেে বেকরর রোেনীফত্ ।)  

সযোর কেমস কক্রয়োর বকেকেন, “োংকগ্রস েোফসত্ প্রকদকে এমন বহু ঘটনো ঘকটকে কর্গুকেো স পফরেফল্পত্ এবাং 

ম সেমোনকদর সকন্দহ প্রমোকণর েনয র্কথষ্ট ।” (fortnightly Review March 1940, India and her future, 

উৎসঃ এেে বেকরর রোেনীফত্ ।)  

১৯৩৭ সোকের ফনবযোচকন োংকগ্রস সরেোর েতৃ্য ে ম সেমোনকদর মোইকে আেোন কদয়ো বন্ধ, গ্রু েবোই বন্ধ ইত্যোফদ ঘটনো 

ম সেমোনকদর মকন এেটি আেোদো ম সফেম ভূফমর প্রকয়োেনীয়ত্ো সৃফষ্ট েকর । িকে ১৯৪০ সোকে েোকহোর প্রস্তোব পোে হয়, 

কর্খোকন ম সফেম সাংখযোগ্ফরি অঞ্চে ফনকয় এেোফধে ম সফেম আবোসভূফমর েথো বেো হকয়কে । ম সফেম েীগ্ সভোপফত্ 

কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ ফহন্দ -ম সফেম ঐকেযর মোধযকম এে ভোরকত্র পকক্ষ ফেকেন । ফেন্তু বণয ফহন্দ কদর অফত্ 

সোম্প্রদোফয়ে মকনোভোকবর েোরকণ ফত্ফন বোধয হকেন ফদ্বেোফত্ ত্কের মোধযকম ১৯৪০ সোকে েোকহোর প্রস্তোব পোে েরকত্ । 

উপমহোকদকে ফদ্বেোফত্ ত্ে একসফেে ম সেমোনকদর উপর সাংখযোগ্ফরি ফহন্দ কদর সোম্প্রদোফয়ে মকনোভোকবর েোরকণ । 

ম সেমোনরো সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গো হকত্ ফনকেকদর অেস্র প্রোণ রক্ষো েরোর েনয, ফনকেকদর ধময, সাংসৃ্কফত্ অন সরকণর েনয 

ফদ্বেোফত্ ত্কের মোধযকম পৃথে আবোসভূফমর দোবী ত্ কেফেে ।  

ইফত্হোস স্বোক্ষয কর্, র্ফদ উপমহোকদকে সোম্প্রদোফয়ে সম্প্রীফত্ ফবদযমোন থোেত্, ত্কব ম সেমোনকদর ফদ্বেোফত্ ত্কের 

মোধযকম পৃথে আবোসভূফমর দোবী েরোর কেোন প্রকয়োেন ফেে নো । বরাং ফদ্বেোফত্ ত্ে গ্রহণ েরকত্ ফহন্দ রো ম সেমোনকদর 

বোধয েকরফেে । আকেো ফহন্দ  সাংখযোগ্ফরি ভোরকত্ সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গোয় সাংখযোেঘ  ম সেমোন, ফেখরো েচ েোটো হকয়কে । 

ফেন্তু ম সফেম সাংখযোগ্ফরি বোাংেোকদে বো পোফেস্তোকন সাংখযোেঘ  ফহন্দ রো মোরো র্োয়ফন । এটিই সত্য, এটিই ইফত্হোস ।  

১৯৪০ সোকের েোকহোর 

প্রস্তোব ১৯৪৬ সোকে 

পফরবফত্য ত্ হকয় 

এেটিমোত্র ম সফেম স্বোধীন 

রোষ্ট্র পোফেস্তোন প্রস্তোকব 

পফরণত্ হয় । অনযফদকে 

ভোরত্ স্বোধীকনর বযোপোকর 

বৃটিে সরেোকরর ফবফভন্ন 

পফরেল্পনো ম সফেম েীগ্ 

এবাং োংকগ্রস দ্বোরো 
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প্রত্যোখোন হকত্ থোকে । ১৯৪৬ সোকের কিব্রুয়োফর মোকস প্রোকদফেে ফনবযোচকন ম সেমোনকদর ৪৯৫ টি (ত্খন ফহন্দ  ও 

ম সেমোনকদর আসন ফভন্ন ফেে ) AA আসকনর মকধয ম সফেম েীগ্ কপকয়ফেে ৪৩৪ টি আসন । এর মকধয বোাংেো প্রকদকের 

১১৯ টি আসকনর মকধয ম সফেম েীগ্ েয় েকরফেে ১১৩টি আসন । ১৯৪৬ সোকে ম সফেম আসকন ম সফেম েীকগ্র এ 

ফবরোট ফবেয় ম সফেম েীগ্কে ভোরকত্র ম সেমোনকদর এেমোত্র প্রফত্ফনফধত্বেীে দকে পফরণত্ েকর এবাং এেই সোকথ 

ভোরত্ ফবভোকগ্র মোধযকম পোফেস্তোন প্রফত্িোর কর্ৌফিেত্ো ত্ কে ধকর । ম সফেম েীগ্ সভোপফত্ কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ 

পোফেস্তোন দোবী েরকেও সাংখযোেঘ  ম সেমোনকদর সোাংফবধোফনে রক্ষো েবকচর মোধযকম এে ভোরকত্ থোেকত্ রোেী ফেকেন । 

এর প্রমোণ ফহকসকব বেো র্োয় কর্, ফত্ফন ১৯৪৬ সোকে কম মোকসর ফদকে কর্ “কেফবকনট ফমেন প্লোন” একসফেে, ত্ো ফত্ফন 

গ্রহণ েকরফেকেন । এ প্লোন এ বেো হকয়ফেে, ভোরত্কে এ, ফব ও ফস ৩টি গ্রুকপ ফবভি েরো হকব । ফহন্দ  সাংখযোগ্ফরি 

এেোেো কর্মন মোরোে, কবোকম্ব, ফবহোর, মধয প্রকদে ইত্যোফদ ফনকয় হকব গ্রুপ “এ” । ম সফেম সাংখযোগ্ফরি এেোেো কর্মন 

পোণ্েোব, ফসন্ধ , উির পফিম সীমোন্ত প্রকদে ফনকয় হকব “ফব” গ্রুপ এবাং বোাংেো ও আসোম ফনকয় হকব “ফস” গ্রুপ । এই 

ফত্নটি গ্রুপ ফনকয় হকব ভোরত্ীয় র্ িরোষ্ট্র । (“আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে”, “১০০ বেকরর রোেনীফত্”) ।  

ফেন্তু ১৯৪৬ সোকের ১০ ে েোই োংকগ্রস 

সভোপফত্ েওয়োহরেোে কনকহরু এে সোাংবোফদে 

সকম্মেকন বকেন, োংকগ্রস সাংখযোগ্ফরিকদর 

ফনকয় কর্ কেোন ফসেোন্ত ফনকত্ পোকর । কনকহরুর 

এ বিবয “কেফবকনট ফমেন প্লোন” এর মৃত্ য 

ঘটোয় । এ বযোপোকর প্রোিন োংকগ্রস সভোপফত্ 

মওেোনো আব ে েোেোম আর্োদ ত্োর “ইফন্ডয়ো 

উইনস ফিিম” গ্রকন্থ বকেকেন, “১৯৪৬ 

সোকের ভ ে ফেে মহোঘয এবাং স্বোক্ষয - ত্থয ফহকসকব আফম ফেকখ কর্কত্ চোই েওয়োহরেোে কনকহরুর ওই ফববৃফত্ ফেে ভ ে 

।” ম সফেম েীগ্ সভোপফত্ কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ বেকেন “ইাংকরে সরেোর থোেোেোেীন অবস্থোয় োংকগ্রস কনত্োরো র্খন 

ফনকেকদর ইেোমত্ ফনকেকদর েথো পোল্টোকেন ত্খন ইাংকরেরো চকে কগ্কে এরো েী েরকবন ত্োর কেোন ফনিয়ত্ো কনই 

।” (“আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” ১ম খন্ড) ।  

কনকহরুর সাংখযোগ্ফরি ত্ে এে ভোরকত্ ফহন্দ  রোেত্ব 

েোকয়ম েরকব এবাং ১৯৩৭ সোকের ফনবযোচকনর পর 

োংকগ্রস েোফসত্ প্রকদকে ম সেমোনকদর েী দুদয েো 

হকয়ফের কস অত্ীত্ অফভজ্ঞত্োর আকেোকে 

কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ এে ভোরকত্র আেো ত্যোগ্ 

েকর ম সেমোনকদর েোফন্ত ও ফনরোপিোর ফদে 

ফবকবচনো েকর পোফেস্তোন দোবী আদোকয়র েনয ১৯৪৬ 

সোকের ১৬ই অগ্োস্ট প্রত্যক্ষ সাংগ্রোম ফদবস পোেকনর 

ফসেোন্ত কনন । বোাংেোয় ১৬ই অগ্োস্ট প্রত্যক্ষ সাংগ্রোম 

ফদবস পোেকনর েনয ম সফেম েীগ্ ঐ ফদন েেেোত্োর গ্কড়র মোকে এে েনসভোর আকয়োেন েকর । পোফেস্তোন অেয কনর 

মোধযকম বোাংেোর েৃফষেীফব ম সেমোনরো কেকগ্ উেকব, ত্ো েেেোত্োর ফহন্দ  ভোইকদর সহয হে নো । ত্োই ত্োরো সভোয় 
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আগ্ত্ ম সেমোনকদর আক্রমণ েকর এবাং ম সেমোনকদর েোে েেেোত্োর অফে-গ্ফেকত্ পকড় থোকে । বড় দুভয োগ্যেনে 

কর্, ১৯৪৬ এর েেেোত্োর দোঙ্গোকে অকনকে সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গো বকে দোফয়ত্ব পোেন েকরকেন । সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গো বেকে 

বত্য মোন প্রেন্ম ব ঝকব ফহন্দ  ও ম সেমোন উভয় সম্প্রদোকয়র মকধয দোঙ্গো । ফেন্তু েেেোত্োর দোঙ্গো ফেে ফহন্দ  েতৃ্য ে 

ম সেমোন ফনধন । ত্কব এটো ঠিে দোঙ্গো শুরু হওয়োর পর ম সেমোনরোও সাংগ্ঠিত্ হকয় ফেে  ফহন্দ  ফনধন েকরফেে । কর্ 

কেোন দোঙ্গোয় দূবযে প্রফত্পক্ষ অপর পকক্ষর ফেে টো ক্ষফত্ েকর । ফেন্তু দোঙ্গোর দোফয়ত্ব ত্োকদর উপর পকড় নো । দূবযে পক্ষ 

চোইকব সবসময় দোঙ্গো র্োকত্ নো হয় । েোরণ দোঙ্গো হকে ত্োরো ক্ষফত্গ্রস্ত হকব সবকচকয় কবফে । ১৯৪৬ সোকে েেেোত্োর 

েনসাংখযোর ২৩% ফেে ম সেমোন এবাং বোেী ৭৭% হে ফহন্দ  েনকগ্োফি । এখন র্ ফি ফদকয় ফবকবচনো েরুন ২৩% 

ম সেমোন েীভোকব ৭৭% ফহন্দ  েনকগ্োফিকে আক্রমণ েরকব ?  

এ বযোপোকর আব ে মনস র আহমদ “আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোর বের” ২য় খকন্ড (পঞ্চম সাংস্করণ) ২১০ পৃিোয় 

ফেকখকেন, “আমোর ফনত্োন্ত ঘফনি আেীপূর কেোকটয র এে ত্রুণ ম কেি সত্য-সত্যই ফেে েোকের েনয মকনোফবেোর 

করোকগ্ আক্রোন্ত হইয়োফেকেন । ফরটোয়োিয  েে ও বয়স্ক উফেে বযোফরস্টোকরর মত্ উচ্চফেফক্ষত্ েৃফষ্টবোন ভরকেোেফদগ্কে 

খড়গ্-রোমদো ফদয়ো ত্োকদর মহেোর বফস্তর ম সেমোন নোরী-প রুষ ও ফেশু -বৃেকে হত্যো েফরকত্ কদফখয়োই ঐ ত্রুণ 

হোফেকমর ভোবোে  মকন অমন ধোক্কো েোফগ্য়োফেে ।”  

২১২ পৃিোয় আকে “সভোর েোে শুরু হয়-হয় । এমফন সময় খবর আফসে কবহোেো, েোফেঘোট, ফমটিয়োব রুে, মোফনেত্েো ও 

েযোমবোেোর ইত্যোফদ স্থোকন -স্থোকন ম সেমোনকদর উপর ফহন্দ রো আক্রমণ েফরয়ো অকনে খ ন-েখম েফরয়োকে । অল্পক্ষকণর 

মকধয েহু-মোখো কপোেোে পড়ো েনত্ো রি রফজেত্ পত্োেো উড়োইয়ো আহত্ বযফিকদর েোুঁ কধ েফরয়ো চোফরফদে হকত্ 

ফমফেে েফরয়ো আফসকত্ েোফগ্ে ।”  

অফেআহোদ ত্োর “েোত্ীয় রোেনীফত্ ১৯৪৫ হকত্ ৭৫” এ ফেকখকেন েেেোত্োর দোঙ্গোয় ম সেমোনরো সবকচকয় কবফে 

ক্ষফত্গ্রস্ত হকয়ফেে । ফবহোকর ফনকদয োষ ফনরীহ ম সেমোনফদগ্কে উন্মি সোম্প্রদোফয়ে ফহন্দ কদর হোকত্ েচ েোটো হইকত্ 

হইয়োকে ।  

েেেোত্োর দোঙ্গো সম্পকেয  সরেোর েোহোব েীন আহমদ “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” বইকয়র ১ম খকন্ড আনন্দ বোেোর 

পফত্রেোর ১৯৯২ সাংখযো , র্ো ১৯৮৯ সোকের ৮ই ফিকসম্বর প নঃ প্রেোফেত্ হকয়কে ত্ো হকত্ ফনকের উেৃফত্ ফদকয়কেন - 

“ইহোর মোত্র এে মোস পূকবয কবোম্বোই েহকর ফহন্দ রো এেটি ত্ ে বযোপোকর দেবেভোকব অত্ফেয ত্ আক্রমণ েফরয়ো ১৭েন 

পোেোনসহ েত্োফধে ম সেমোন নোগ্ফরেকে হত্যো এবাং বহু ফনরোপরোধ ম সেমোকনর কদোেোনপোট ও বোড়ীঘর ে ণ্ঠন েরো 

সকেও ১৬ই অগ্োস্ট প্রোত্ঃেোে পর্যন্ত েফেেোত্োর ফহন্দ  ও ম সেমোনরো ফনফবযবোকদ পোেোপোফে বোস েফরয়ো আফসকত্ফেে । 

অফত্ বড় সোবধোনী ম সেমোন পর্যন্ত ইহো েোফনকত্ বো ব ফঝকত্ পোকর নোই কর্, ১৬ই অগ্োস্ট ত্োুঁ হোকদর রকি েফেেোত্ো 

মহোনগ্রীর রোেপথ রফজেত্ েফরবোর েনয ফহন্দ  অধ যফষত্ প ফেে বোফহনী ফহন্দ  েনসোধোরকণর সোকথ গ্ভীর ষড়র্কন্ত্র ফেি 

রফহয়োকে ।  

--------- মোফনেত্েোর পর কেোভো বোেোর, েযোমবোেোর, বোগ্বোেোর, ভবোনীপূর, েোেীগ্জে, টোেীগ্জে ম সেমোন এেোেো 

ও ইত্স্তত্ঃ ফবফক্ষি বোড়ীগুকেো আক্রোন্ত হয় । ফদ্বপ্রহকরর মকধয ফহন্দ রো এ সেে এেোেোর বহু ম সেমোনকে হত্যো এবাং 

বোড়ীঘর ফনফিহ্ন েফরয়ো কদয় ।  
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------- ফনরস্ত্র কেোভোর্োত্রীকদর উপর র্খন কবদম েঠিকসোটো কেোরো এবাং ফরভেবোর ইত্যোফদ চফেকত্ফেে, ত্খন রোস্তোর 

উভয় পোশ্বযবত্ী ফহন্দ  বোড়ীগুফে হইকত্ গ্রম কত্ে, ইটপোটকেে এফসি ও জ্বেন্ত েয়েো বফষযত্ হইকত্ থোকে ।  

------প্রোয় সব েয়টি থোনোর অফিসোর ইনচোর্য ফেকেন ফহন্দ  । কটফেকিোন অফিসটি ফেে েোর্যত্ঃ ফহন্দ কদর পফরচোেনোধীন । 

েোেবোেোর প ফেে কহিকেোয়োটোকসযর েকরোে রুকমর প্রধোন েত্য োও ফেকেন অম সেমোন । এে েথোয় কসোহরোওয়োদীর 

মফন্ত্রসভো েোড়ো কসই কঘোর ফবপকদর ফদকন ম সেমোনকদর আপন বফেকত্ বো ত্োহোফদগ্কে অন মোত্রও সোহোর্য েফরকত্ পোকর 

এমন কেহ ত্োহোকদর ফেে নো ।  

------বযোপেত্ো স্থোফয়কত্বর ফদে ফদয়ো ফবহোকরর সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গো -হোঙ্গোমো পূবযবত্ী সমস্ত করেিয  ভঙ্গ েফরয়োফেে । 

ফবহোকরর ম সেমোন েনসাংখযো ফেে েত্েরো ১৪ েন মোত্র । এই েয়টি কেোে হত্যোর েনয ফত্ন মোস বযোপী কসখোকন প্রস্তুফত্ 

চকে ।  

-------- ফবহোকরর প্রথম ৩ ফদকনর দোঙ্গোয় ২৫-৩০ হোেোর ম সেমোন ফেশু ও নর-নোরীর প্রোণহোফন ঘকট ।” (আনন্দ বোেোর, 

৮ ফিকসম্বর, ১৯৯২ সাংখযো, ১৯৮৯ প ণঃ ম রণ ।)  

েেেোত্োর দোঙ্গোর প্রফত্ফক্রয়ো ফহকসকব কনোয়োখোেী কেেোয় দোঙ্গো শুরু হয় । এখোকন সাংখযোগ্ফরষ্ট ম সেমোনরো ফহন্দ  

েনসোধোরণকে হত্যো েরকত্ থোকে । ফেন্তু এ হত্যোেোন্ডকে েেেোত্োর ফহন্দ  পফত্রেোগুকেো এমনভোকব ি ফেকয়- িোুঁ ফপকয় 

প্রচোর েকর কর্, েেেোত্োর এবাং ফবহোকরর দোঙ্গোর বযোপেত্ো বোফড়কয় কদয় । এ বযোপোকর েেেোত্োর আনন্দ বোেোর পফত্রেো 

বকে, “েফেেোত্োর এই নরকমষ র্কজ্ঞ কনোয়োখোেী কেেোর বহু ম সেমোন (েেেোত্োয় বসবোসরত্) ফনহত্ হইয়োফেে । 

েোকেই সবযোকগ্র ত্থোয় ইহোর প্রফত্ফক্রয়ো কদখো কদয় ।  

-----দোঙ্গোর উস্কোনী কর্োগ্োয় ফহন্দ রো, দোঙ্গো শুরু হয় ম সেমোনকদর হোকত্ । দোঙ্গোর পোেোপোফে দুটি থোনোর এেেকত্র ফেে  

েম ফহন্দ  হত্োহত্ হয় । ফেন্তু কনোয়োখোেী কেেোর এই দোঙ্গোর খবর এমন িেোও েফরয়ো েফেেোত্োর ফহন্দ  তদফনে 

পফত্রেোগুফে প্রেোে েফরকত্ থোকেন কর্, ভয়োবহত্োর ফদে ফদয়ো উহো েফেেোত্োর মহো হত্যোেোন্ডকে পিোকত্ কিফেয়ো 

ফদয়োফেে ।  

---- উপকরোি ফমথযো প্রচোরণোর মূকে কর্ উকেেয ে ক্কোফয়ত্ ফেে মোত্র েয় সিোহ পর উহো প্রেোে পোয় ফবহোকর । (আনন্দ 

বোেোর, ৮ ফিকসম্বর, ১৯৯২ সাংখযো, ১৯৮৯ প ণঃ ম রণ ।)  

আে র্োরো ফদ্বেোফত্ ত্ে ভ ে বকেন এবাং এে বোাংেোর পকক্ষ েথো বকেন, ত্োরো এেবোর দয়ো েকর আমোকদর পূবয 

ইফত্হোসটো কেকন ফনকে ভোে 

হয় । ১৯৪৬ সোকে ফহন্দ  েনত্ো 

েতৃ্য ে ম সেমোন ফনধন প্রমোণ 

েকর কদয় এ উপমহোকদকে 

ফহন্দ  ও ম সেমোন েোফত্ 

এেসোকথ বসবোস েরকত্ পোরকব 

নো । অবেযই ভোরত্ ফবভোকগ্র 

প্রকয়োেন আকে । এমনেী বোাংেোর বোাংেো ভোষোভোষী কেোেেন বোঙ্গোেী হকেও, ত্োরো ফহন্দ  বোঙ্গোেী ও ম সেমোন বোঙ্গোেী এ 

দুটি অাংকে ফবভি ফেে । প্রোয় ৭৫০ বের এ দুই েোফত্ পোেোপোফে বসবোস েরো সকেও ত্োরো এে েোফত্কত্ পফরণত্ হকত্ 
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পোকরফন । বরাং ত্োকদর ধকমযর মকধয সাংসৃ্কত্গ্ত্ পোথযেয এত্ কবফে েফিেোেী কর্, ফবগ্ত্ ৭৫০ বের ত্োরো পোেোপোফে 

বসবোস েকরকে ফেন্তু ত্োকদর েীবনর্োত্রো, সোফহত্য ধোরো, আচোর-আচরণ, ভোে বো মন্দ েোগ্োর অন ভূফত্ গুকেো ফেে ফভন্ন ।  

বোাংেোর ফহন্দ  বোঙ্গোেীরো ফেে েফমদোর, চোকুফরেীফব, বযবসোয়ী এবাং ম সেমোন বোঙ্গোেী ফেে েৃফষেীফব । এ কশ্রণী ফবভোেন 

েীভোকব হকয়কে, আফম ত্ো ইফত্পূকবয আকেোচনো েকরফে । ১৯০৫ সোকে বঙ্গভঙ্গ হকয়ফেে, ত্খন ফহন্দ রো বঙ্গ মোত্োর 

অঙ্গকেদন েরো র্োকব নো বকে আকন্দোেন শুরু েরে এবাং িেোিে ফহকসকব ম সেমোনকদরকে প্রোণ ফদকত্ হে । আবোর 

১৯৪৭ সোকে কদে ফবভোকগ্র সময় এে বোাংেোর েথো উেে, ত্খন কসই ফহন্দ  বোব রো কদখে এে বোাংেো ভোরত্ হকত্ 

আেোদো হকে সোমগ্রীেভোকব বোাংেোয় ম সফেম সাংখযোগ্ফরিত্োর েোরকণ ত্োরো ক্ষফত্গ্রস্ত হকব । ত্োই মোত্র ফেে  ফদকনর 

বযবধোকন ত্োরো বঙ্গ মোত্োর অঙ্গ কেদন েরকত্ রোেী হকেন ।  

দুই বোাংেো এে থোেোর বযোপোকর বোাংেোর ম সফেম েীগ্ কনতৃ্য বৃন্দ এেমত্ ফেকেন । এর মকধয ম সফেম েীকগ্র কসোহরোওয়োদী 

এবাং আব ে হোফেম ধোরোর কনতৃ্য বৃন্দরো 

স্বোধীন এে বোাংেোর পকক্ষ ফেকেন এবাং 

মওেোনো আেরম খোুঁ  ও খোুঁ েো নোফেম ফেন 

ধোরোর কনতৃ্য বৃন্দরো এে বোাংেো ফেন্তু 

পোফেস্তোকনর সোকথ র্ ি হওয়োর পক্ষপোত্ী 

ফেকেন । এ বযোপোকর ম সফেম েীগ্ 

সভোপফত্ কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ 

বকেকেন স্বোধীন বোাংেোর বযোপোকর ত্োর 

কেোন আপফি কনই । ফেন্নোহ মকন 

েরকত্ন েফেেোত্ো েোড়ো পূবয বোাংেো হে অথযহীন । ত্োই ফত্ফন বঙ্গভকঙ্গর ফবপকক্ষ ফেকেন ।  

েনোব অফেআহোদ ত্োর “েোত্ীয় রোেনীফত্ ১৯৪৫ হকত্ ৭৫” এর ২৫ পৃিোয় ফেকখকেন “বকঙ্গর গ্ভয ণর সযোর কিিোফরে 

বকরোে বঙ্গকদেকে অখন্ড এবাং স্বোধীন রোখোর েনয প্রচন্ড কচষ্টো েকরফেকেন ফেন্নোহ এবাং ম সফেম েীগ্ এ প্রয়োকসর প্রফত্ 

পূণয সমথযন কদয় ।”  

এ বইকয়র ১৯ পৃিোয় আকে ১৯৪৭ সোকের ১১ই কম ম সফেম েীকগ্র আব ে হোফেম এবাং েরৎ চন্দ্র বস  েেেোত্োর 

কসোদপূর আশ্রকম মহোত্মো গ্োফন্ধর সোকথ অখন্ড স্বোধীন বোাংেোর েনয আকেোচনো েকরন । ১৫ই কম স্বোধীন অখন্ড বঙ্গকদে 

প্রকচষ্টোর অগ্রগ্ফত্ আবফহত্ েরোর েনয ফেন্নোহর সোকথ কসোহরোওয়োদী ফদেীকত্ এে তবেকে ফমফেত্ হন । গ্োফন্ধর সোকথ 

আব ে হোফেকমর েী েথো হকয়ফেে, ত্ো এ বইকয় উকেখ কনই ।  

এ বযোপোকর েনোব আব ে আসোদ ত্োর “এেে বেকরর রোেনীফত্” বইকয়র ২৬৬ পৃিোয় “অখন্ড বোাংেোর স্বপ্ন” বই হকত্ 

উেৃত্ েকরকেন । “গ্োফন্ধ আব ে হোফেমকে প্রশ্ন েকরফেকেন, আপফন কর্ বোঙ্গোেী সাংসৃ্কফত্র েথো বকেকেন, ত্োর মূে উৎস 

উপফনষদ, বত্য মোনেোকে রবীন্দ্রনোথ ত্োকে শুধ  বঙ্গকদে নয়, সবযভোরত্ীয় রূকপ প্রেোে েকরকেন । বঙ্গকদে ফে কস্বেোয় 

ভোরত্কে র্ িরোষ্ট্র গ্েকনর েনয আহ্বোয়ন েোনোকব? এ প্রকশ্নর েবোকব আব ে হোফেম ফনরুির ফেকেন ।” (অখন্ড বোাংেোর 

স্বপ্ন, আহসোন উেোহ, পৃিো ১৬১,১৬২) ।  
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গ্োফন্ধর এ বিকবযর মোধযকম ফহন্দ  মোনফসেত্ো েী ফেে, ত্ো পফরস্কোর হকয় উকে । ত্োই রবীন্দ্রনোকথর ফচন্তো ধোরোয় অন সোরীরো 

পফিম বোাংেোর ফহন্দ  বোঙ্গোেীরো েখনও ভোরত্ হকত্ পৃথে হওয়োর ফচন্তো আে পর্যন্ত েকরফন এবাং েরকবও নো । ত্োই 

১৯৪৭ সোকে োংকগ্রস সহ সমস্ত ফহন্দ  কনতৃ্য বৃন্দ ফেকেন বোাংেো ফবভফিেরকণর পকক্ষ । ত্কব েরৎ বস , ফেরণ োংেকরর 

মত্ ফেে  উদোর কনতৃ্য বৃন্দ এে বোাংেোর পকক্ষ ফেকেন, ফেন্তু ফহন্দ  েনগ্কণর মকধয ত্োরো কেোন প্রভোব সৃফষ্ট েরকত্ 

পোকরনফন । এভোকব ফবফভন্ন ঘোত্ প্রফত্ঘোকত্র মোধযকম ১৯৪৭ সোকে ১৪ ই অগ্োষ্ট ভোরত্ ফবভি হয় এবাং অসাংখয 

ম সেমোকনর প্রোণহোফনর মোধযকম পফিম পোজেোব, ফসন্ধ , কবে ফচস্তোন, উির পফিম সীমোন্ত প্রকদে এবাং হোেোর মোইে 

দূকরর পূবযবোাংেো ফনকয় পোফেস্তোন গ্ঠিত্ হয় । অত্এব আমরো ফনঃসকন্দকহ বেকত্ পোফর, ১৯৪৭ সোকের ১৪ই অগ্োস্ট 

পোফেস্তোন অেয কনর মোধযকম স্বোধীন হকয়ফেে পফিম পোজেোব, ফসন্ধ , কবে ফচস্তোন, উির পফিম সীমোন্ত প্রকদে এবাং 

হোেোর মোইে দূকরর পূবয বোাংেোর েনগ্ণ । এেই ভোকব ১৯৪৭ সোকের ১৫ই অগ্োস্ট পফিম বোাংেোর েনগ্ণ স্বোধীন 

হকয়ফেে ভোরকত্র সোকথ অন্তভূয ফির মোধযকম ।  

পূবয বোাংেোর েনগ্ণ স্বোধীন হওয়োর ফপেকন অবদোন ফেে নবোব সফেম েোহ, নবোব আেী, কহোকসন েহীদ কসোহকরোয়োদী, 

কেকর বোাংেো িেে ে হে, খোুঁ েো নোফেম উফেন, মওেোনো আেরম খোুঁ  এবাং কনতৃ্য কত্ব ফেকেন কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ ।  

এখোকন এেটি প্রশ্ন স্বোভোফবে ভোকব কদখো কদয়, ত্োহকে ১৯৭১ সোে পূবয বোাংেোর েনয েী ফেে?  

১৯৭১ সোকে পূবয বোাংেো (৫৬ এর সাংফবধোন অন র্োয়ী পূবয পোফেস্তোন) পোফেস্তোন হকত্ আেোদো হকয় স্বোধীন রোকষ্ট্র পফরণত্ 

হয় । কসোেোেথো পূবয বোাংেোর েনগ্ণ স্বোধীন হকয়ফেে ১৯৪৭ সোকের ১৪ই অগ্োস্ট এবাং পূবয বোাংেো এেোেো ঐ সময় ফেে 

পোফেস্তোকনর অন্তভূয ি এেটি প্রকদে এবাং ১৯৭১ সোকে এ প্রকদে পৃফথবীর মোনফচকত্র এেটি স্বোধীন রোষ্ট্র ফহকসকব 

আত্মপ্রেোে েকর । েথোগুকেো ফেখকত্ হকে এ েোরকণ কর্, ইফত্হোকসর এত্ ফবেৃফত্ হকয়কে কর্, ত্রুণ প্রেন্ম মকন েকর 

কর্ ১৯৪৭ হকত্ ১৯৭১ এ ২৪ বের পূবয বোাংেো ফেে পরোধীন ।  

ফেন্তু আমরো কর্ ইফত্হোস কদকখফে, কস ইফত্হোস বকে কদয় পোফেস্তোন প্রোফির কক্ষকত্র সবকচকয় কবফে অবদোন ফেে বোাংেোর 

েনগ্কণর । বোাংেোর েনগ্কণর রকির উপরই পোফেস্তোন হকয়ফেে । ৪৬ এর েেেোত্োর দোঙ্গো, র্ো ইফত্পূকবয আকেোফচত্ 

হকয়কে, ত্ো ভোরত্ ফবভফিকে ফনফিত্ েকর কদয় । রোেননফত্ে মত্ পোথযকেযর েোরকণ এবাং পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর 

ভ ে পদকক্ষকপর েনয পূবয বোাংেো নত্ ন স্বোধীন রোষ্ট্র বোাংেোকদকে পফরণত্ হয় । ৯০ এর দেকে কসোফভকয়ত্ ইউফনয়ন এে 

রোষ্ট্র ফেে এবাং পকর ফবফভন্ন স্বোধীন রোকষ্ট্র ফবভি হয় । ফেন্তু ত্োর েনগ্ণ কসোফভকয়ত্ ইউফনয়কনর সময় স্বোধীন ফেে এবাং 

আেোদো হওয়োর পরও স্বোধীন ফেে । আবোর ফদ্বত্ীয় ফবশ্বর্ কের পর েোমযোনী পূবয ও পফিম দুটি অাংকে ফবভি হয় ।  

ত্োহকে ফে পূবয ও পফিম েোমযোনীর েনগ্ণ কদে ফবফভফির মোধযকম নত্ ন েকর স্বোধীন হকয়কে?  

পূবয ও পফিম েোমযোনী আবোরও এেফত্রত্ হে । ত্খন েনগ্কণর স্বোধীনত্োর অবস্থোটি েী হকব?  

মূে েথো হে রোষ্ট্র ও েনগ্কণর মকধয পোথযেয রকয়কে । র্ফদ কেোন ভূখকন্ডর নোগ্ফরে স্বোধীন থোকে, ত্কব ঐ ভূখন্ড 

এেোফধে অাংকে ফবভি হকয় নত্ ন রোকষ্ট্রর সৃফষ্ট েরকে বো প নরোয় এেফত্রত্ হকে েনগ্কণর স্বোধীনত্োর কেোন পফরবত্য ন 

হকব নো ।  
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বাাংলার িুসলিানরা ২০০ বছর বৃটিশদের সাদে সাংগ্রাি কদর তাদের হাত 

হদত ১৯৪৭ সাদলর ১৪ই অগাস্ট স্বাধীনতা লাভ কদর । পূকবযর আকেোচনোয় কদকখফে 

কসোহরোওয়োদী, কেকরবোাংেো, আব ে হোফেম অখন্ড বোাংেো কচকয়ফেকেন । এ প্রস্তোকব ম সেীগ্ সভোপফত্ ফেন্নোহ রোেী হকেও 

োংকগ্রস রোেী হয় ফন । আবোর স্বোধীন পূবয বোাংেোর দোবী ত্খন কেউ েকরনফন । েোরণ পূবয বোাংেোর ৮০% েনগ্ণ ম সেমোন 

হওয়োয় এবাং এর চোরধোকর 

ফহন্দ  ভোরত্ থোেোয় পূবয 

বোাংেোর স্বোধীনত্ো রক্ষো েরো 

েঠিন হকব বকে ত্ৎেোেীন 

বোাংেোর কনতৃ্য বন্দ এ দোবী 

ত্ কেনফন । ত্োই অখন্ড 

বোাংেো নো পোওয়োর েোরকণ 

পূবয বোাংেোর েনগ্ণ 

স্বত্সূ্ফত্য ভোকব এবাং ফসকেট 

অঞ্চে গ্ণকভোকটর মোধযকম 

পোফেস্তোকন কর্োগ্ কদয় ।  

১৯৪৭ সোকের ১৪ই অগ্োষ্ট পূবয বোাংেোর েনগ্ণ েী পফরমোণ আনন্দ েকরফেে, ত্ো েোনোর েনয আওয়োফমেীগ্ কনত্ো এবাং 

পোফেস্তোকনর কেন্দ্রীয় মফন্ত্র েনোব আব ে মনস র আহমকদর “আমোর কদখো পঞ্চোে বের” ২য় খন্ড অধযয়ন েরকে েোনো 

র্োকব । পূবয বোাংেো ২৪ বের পোফেস্তোকনর সোকথ ফেে । এই ২৪ বেকর মকধয প্রথম ১১ বের ফেে কবসোমফরে েোসন ১৩ বের 

ফেে সোমফরে েোসন । এ সময়েোকে পূবয বোাংেোর খোুঁ েো নোফেমউফেন, বগুড়োর কমোহোম্মদ আেী, কহোকসন েহীদ 

কসোহরোওয়োদী পোফেস্তোকনর প্রধোনমন্ত্রী ফেকেন । ১৯৫৮ সোকের সোমফরে েোসকনর পূবযবত্ী সময় পর্যন্ত পোফেস্তোকনর 

কেন্দ্রীয় সরেোকর ম সফেম েীগ্, েৃষে-শ্রফমে েীগ্ এবাং আওয়োফমেীগ্ ফেে । এর মকধয ম সফেম েীগ্ ফেে সোরো পোফেস্তোন 

বযোপী এেটি দে এবাং েৃষে-শ্রফমে েীগ্ ও আওয়োফমেীগ্ হে পূবয বোাংেো ফভফিে আঞ্চফেে দে । আবোর পূবয বোাংেো 

প্রকদে েোফসত্ হকয়ফেে র্ িিণ্ট এবাং আওয়োফমেীকগ্র মোধযকম । আইউকবর সোমফরে েোসকনর সময় পূবয বোাংেোর 

গ্ভণযর ফেকেন কমোনোকয়ম খোন, ফত্ফন এ কদকেরই মোন ষ ফেকেন ।  

এখন আকেোচনো েরব পূবয বোাংেো কেন পোফেস্তোন হকত্ কবফরকয় কগ্ে? এর উির অকনেগুকেো ।  

 প্রথম েোরণটো হে পূবয বোাংেোর সোকথ পোফেস্তোকনর বোেী অাংকের দূরত্ব হে ১০০০ মোইে এবাং কেোন সরোসফর 

কর্োগ্োকর্োগ্ ফেে নো ।  

 ফদ্বত্ীয় েোরণ হে ভোষোগ্ত্ পোথযেয এবাং বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োবোকদর প্রেোে ।  

 তৃ্ত্ীয় েোরণ হে নত্ ন মধযফবি কশ্রণী র্োরো আরও কবফে ক্ষমত্োর কেকন্দ্র কর্কত্ চোফেে ।  

এ সমস্ত েোরকণর সোকথ র্ ি ফেে পোফেস্তোনকে ফবভি েরোর েনয ভোরকত্র কচষ্টো । ভোরত্ ত্োর অন চরকদর মোধযকম 

সবসময় কচষ্টো েকরকে পোফেস্তোকন এেটি অফস্থফত্েীে পফরকবে সৃফষ্ট েরো । ত্কব এটো ঠিে পোফেস্তোকনর কনতৃ্য বৃন্দ কস 
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স কর্োগ্ ভোরত্কে তত্ফর েকর ফদকয়ফেকেন । পোফেস্তোন সৃফষ্টর পর প্রথম সমসযো কদখো কদয় ভোষো ফনকয় । পরবত্ীকত্ র্োরো 

ভোষো আকন্দোেন কদকখ নোই, ত্োকদরকে কদয়ো হকয়কে এর ফবেৃত্ বযোখযো । আেও বেো হয় পফিম পোফেস্তোফনরো আমোকদর 

ম কখর ভোষো কেকড় ফনকত্ কচকয়ফেে ।  

১৯৪৮ সোকে করসকেোকসযর ময়দোকন কমোহোম্মদ আেী 

ফেন্নোহ কর্ ভোষণ ফদকয়ফেকেন, কসখোকন ফত্ফন 

স্পষ্টভোকব বকে ফেকেন “পোফেস্তোকনর রোষ্ট্রভোষো 

কেোন অঞ্চকের ভোষো হওয়ো উফচত্ হকব নো । ত্োই 

উদুয হকব পোফেস্তোকনর রোষ্ট্র ভোষো । ফেন্তু প্রকদকের 

ভোষো েী হকব ত্ো ফনধযোরণ েরকব ঐ প্রকদকের েনগ্ণ 

।”  

এখন প্রকদকের ভোষো বোাংেো হকে আমোকদর ম কখর 

ভোষো েীভোকে কেকড় কনয়ো হে?  

বত্য মোন পফিম বোাংেোয় প্রকদকের ভোষো বোাংেো ফেন্তু রোষ্ট্রভোষো ফহফন্দ ও ইাংকরফে । ত্োহকে েী আমরো বেব ভোরত্ সরেোর 

পফিম বকঙ্গর মোন কষর ম কখর ভোষো কেকড় ফনকয়কে?  

ভাষা সসমনক জনাব অমল আহাদের “জাতীয় রাজনীমত ১৯৪৫ হদত ৭৫” বই এ জনাব মজন্নাহর পুদরা ভাষণটি 

দেয়া আদছ । প্রেৃত্পকক্ষ উদুয পোফেস্তোকনর কেোন অঞ্চকের ভোষো ফেে নো । কর্মন পোজেোকবর ভোষো হকে পোজেোফব, 

সীমোন্ত প্রকদকের ভোষো পেত্ , কবে ফচস্তোকনর ভোষো বোে চ, ফসন্ধ  প্রকদকের ভোষো ফসফন্ধ এবাং পূবয বোাংেোর ভোষো হকে বোাংেো 

। কর্কহত্  উদুয কেোন অঞ্চকের ভোষো ফেে নো এবাং এটি ফেে ফেফক্ষত্ ম সেমোনকদর ভোষো (ঢোেোর নবোব পফরবোর র্োকদর 

অবদোকন এবাং েফমর উপর ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় প্রফত্ফিত্ হকয়কে, ত্োকদর ভোষো ফেে উদুয) কসকহত্  উদুযকে রোষ্ট্রভোষো 

েরোর ফসেোন্ত কনয়ো হকয়ফেে, র্োকত্ কেোন অঞ্চে দোবী েরকত্ নো পোকর অম ে অঞ্চকের ভোষোকে রোষ্ট্রভোষো েরো হকয়কে 

।  

(এখোকন কেকন রোখোটো ভোে হকব কর্, কমোগ্ে আমকে ফহফন্দ ভোষোর সাংসৃ্কত্ েেগুকেো বোদ ফদকয় িোসী েকের 

আফধকেযর মোধযকম উদুয ভোষোর সৃফষ্ট হয়, র্ো ম সেমোনকদর ফনেট গ্রহণকর্োগ্য ভোষোয় পফরণত্ হয় । কমোঘে আমে হকত্ 

উদুয ভোষোর ফবেোে ঘকট ।)  

ফেন্তু সোধোরণ মোন ষ র্োকত্ ফনে মোতৃ্ভোষোয় েথো বেকত্ পোকর, কস েনয বেো হকয়ফেে প্রকদকের ভোষো েী হকব ত্ো 

প্রোকদফেে পফরষদ ফনধযোরণ েরকব । িকে পূবয বোাংেোয় প্রোকদফেে সরেোর ১৯৪৮ সোকের ৮ই এফপ্রে প্রকদকের সরেোফর 

ভোষো ও ফেক্ষো প্রফত্িোকনর ভোষো বোাংেো হকব বকে ফসেোন্ত গ্রহণ েকর । (েোত্ীয় রোেনীফত্, অফে আহোদ)  

এই ফসেোন্তই বকে কদয় পূবয বোাংেোর সরেোফর ভোষো বোাংেো হকব এবাং ফবদযোেকয় বোাংেো ভোষোয় ফেক্ষো কদয়ো হকব । বত্য মোন 

প্রেকন্মর েোকে মকন হকত্ পকর, কস সময় পূবয বোাংেোর সবোই রোষ্ট্রভোষো বোাংেোর পকক্ষ ফেকেন । বোস্তকব কস সময় পূবয 

বোাংেোর সবোই বোাংেো ভোষোর পকক্ষ ফেকেন নো । ত্কব র্োরো বোাংেোর ফবপকক্ষ ফেকেন, ত্োরো ফেন্তু প্রোকদফেে ভোষো বোাংেো 

হকব, এ বযোপোকর এেমত্ ফেকেন । মত্ফবকরোধ হকে কেকন্দ্র ভোষো বোাংেো নো উদুয হকব ।  
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ভোষো তসফনে অফে আহোকদর “েোত্ীয় রোেনীফত্” বইকয়র ৫২ পৃিোয় বকেন “ঢোেো েহকরর আফদবোসীরো রোষ্ট্রভোষো 

আকন্দোেকনর কঘোরফবকরোধী ফেে । ত্োহোকদর দৃফষ্টকত্ আমোকদর আকন্দোেন ফেে ম সফেম ঐেয ফবনষ্টেোরী ও ফহন্দ কদর দ্বোরো 

অন প্রোফণত্ ।”  

ভোষো আকন্দোেকনর অফত্ গুরুত্বপূণয বই েনোব 

কমোস্তিো েোমোকের “ভোষো আকন্দোেনঃ 

সোত্চফেে কথকে বোয়োন্ন” বইকয় ৩৫ েন ভোষো 

তসফনকের সোক্ষোৎেোর কনয়ো হকয়কে । এ বই 

হকত্ ফেে  ফবষয় আফম ত্ কে ধরব ।  

৬৮ পৃিোয় ভোষো তসফনে কমোহোম্মদ কত্োয়োহো 

বকেকেন, “রোষ্ট্রভোষো বোাংেোর স্বপকক্ষ 

ইেকত্হোর ফবফে েরকত্ ফগ্কয় েোত্ররো এেফদন 

চেবোেোকর েনত্ো েতৃ্য ে কঘরোও হয় । ত্খন 

পফরফস্থফত্ খ বই প্রফত্কূে ফেে । েোত্ররো 

উকিফেত্ েনত্োর সোমকন অসহোয় অবস্থোর সম্ম খীন হয় ।”  

৪৩ পৃিোয় ভোষো আকন্দোেকনর অগ্রপফথে, ত্ম ফেন মেফেকসর প্রফত্িোত্ো ফপ্রফেপোে েনোব আব ে েোকসম বকেকেন, 

“সফত্যেোর বেকত্ েী এ বইটি (রোষ্ট্রভোষো বোাংেো নো উদুয) কেনোর মত্ ৫ েন কেোেও প্রথকম েযোম্পোকস পোওয়ো র্োয় ফন ।  

------ েযম্পোকস ত্খনেোর কশ্রি ফেক্ষো কেন্দ্র ম সফেম হে ও িেে ে হে হকেও আমরো রোষ্ট্রভোষো বোাংেোর বযোপোকর 

তবেে েরোর কচষ্টো েরকত্ ফগ্কয় বযথয হকয় ফিকর একসফে ।”  

৫৫ পৃিো আকে “স্বনোমখযোত্ কমৌেোনো দীন কমোহোম্মদ সোকহব প্রম খকে কেন্দ্র েকর ফবফভন্ন মহেোয় ও মিস্বকের বহু স্থোকন 

উদুযকে সমথযন েকর বহু সভো েরো হয় । এরো েকয়ে েোখ দস্তখত্ কর্োগ্োড় েকর কেন্দ্রীয় সরেোকর েোকে এে 

কমকমোকরন্ডোম কপে েকরন ।”  

৫৭ পৃিোয় আকে “অনযোনয স্থোকনও আকন্দোেন েফড়কয় পকড় । ফেন্তু কেোথোও সোমগ্রীেভোকব েনসোধোরকণর কত্মন সফক্রয় 

সমথযন পোয়ফন । েমী ও েোত্রকদর মকধযই ফবকেষ েকর এ আকন্দোেন সীমোবে ফেে ।”  

৬৩ পৃিোয় আকে “ফনফবযচোকর গুেী েকর (২১কে কিব্রুয়োফর) সরেোর ত্োকে আগুকনর মত্ চোফরফদকে েফড়কয় কদয় ।  

----কর্ ঢোেোর েনসোধোরণ ১৯৪৮ সোকে উদুযর পকক্ষ কথকে সরেোরকে সব রেকমর সোহোর্য েকরকে, ত্োরোও সরেোকরর 

উপর কক্ষকপ র্োয় ।”  

উপকরর প্রফত্টি বিবয ভোষো আকন্দোেকনর মূে উকদযোিো ফপ্রফেপোে আব ে েোকেকমর ।  

এখন সঠিে ইফত্হোস কেোনটি?  

ভোষো আকন্দোেকনর মূে উকদযোিো ফপ্রফেপোে আব ে েোকেকমর নো বত্য মোন েোকের পল্টন ময়দোকনর বিবয?  

এ বযোপোকর পোেেরোই ফসেোন্ত্ ফনকবন ।  
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২১কে কিব্রুয়োফরর ঘটনোর পর নীফত্গ্ত্ভোকব বোাংেোকে রোষ্ট্রভোষো েরোটো কমকন কনয়ো হয় এবাং ৫৬ এর সাংফবধোকন বোাংেো 

রোষ্ট্রভোষোর মর্যোদো পোয় । ত্ম ফেন মেফেকসর মোধযকম রোষ্ট্রভোষোর আকন্দোেন ফনয়মত্োফন্ত্রে পকথ এফগ্কয় র্োফেে । ফেন্তু এ 

আকন্দেকনর ফভত্কর ঢ কে ভোরত্ীয় ফহন্দ রো পোফেস্তোকন অফস্থফত্েীে পফরফস্থফত্ সৃফষ্টর পোয়ত্োরো েকরফেে । এ ফহন্দ রো েোে 

েরফেকেন েম যফনস্ট পোটিয র বযোনোকর ।  

এ বযোপকর ফবফেষ্ট ভোষো তসফনে এবাং বোমধোরোর রোেনীফত্র সোকথ সম্পেয র্ ি েনোব গ্োেীউে হে বকেকেন “এখোনেোর 

েফমউফনস্ট পোটিয র ফনেস্ব কেোন েময পেফত্ ফেে নো । প্রেৃত্পকক্ষ এখোনেোর েফমউফনস্ট পোটিয  ফেে ভোরত্ীয় েফমউফনস্ট 

পোটিয র কেে ড় ফবকেষ । ভোরত্ীয় েফমউফনস্ট পোটিয র েমকরিরো কত্ো ফেকেন প্রোয় সবোই ফহন্দ  । ত্োরো আদকেযর ফদে কথকে 

র্ত্ট কু েফমউফনস্ট ফেকেন, ত্োর কচকয় কবফে ফেকেন ফহন্দ  ।” (এেই বইকয়র ১৮৮, ১৮৯ পৃিো) ।  

এই েফমউফনস্টরো পরবত্ীকত্ আওয়োফমেীকগ্র ঘোকড় সওয়োর হকয় পোফেস্তোকনর ফবভফিকত্ গুরুত্বপূণয ভূফমেো পোেন 

েকরকে এবাং এখনও আওয়োফমেীকগ্র ঘোড় হকত্ এই েফমউফনস্ট ভূত্রো দূরীভূত্ নো হওয়োর েোরকণ আওয়োফমেীকগ্র 

অকনে েোে এ কদকের সাংখযোগুরু ম সেমোনকদর অন ভূফত্কত্ আঘোত্ েরকে । আওয়োফমেীগ্ ত্োর ঘোড় হকত্ এ 

েফমউফনস্ট ভূত্গুকেো দূর েরকত্ পোরকে, ত্োরো এ কদকের সাংখযোগুরু ম সেমোনকদর আকরো েোকের দকে পফরণত্ হকত্ 

পোরত্ । ভোষো আকন্দোেকনর মোধযকম কেউ কেউ মফন্ত্রত্ব ও রোষ্ট্রদুকত্র পদ বোফগ্কয় কনয়োর কচষ্টো েকরফেকেন ।  

েনোব আব ে েোকসম বকেকেন, “অকনে এম, এে, এ (আইনসভোর সদসয) বড় বড় েথো বকে র্োন, আর আকন্দোেকনর 

স কর্োকগ্ রোষ্ট্রদূকত্র পদ বো মফন্ত্রত্ব েোভ েকরন ।” (এেই বইকয়র ৫৪ পৃিো) ।  

এ বযোপোকর ভোষো তসফনে কমোহোম্মদ কত্োয়োহো বকেন “এেফদন আফম ও ত্োেউফেন (প্রবোসী সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র) আইন 

পফরষকদর সদসয কমোঃ কত্োিোিে আেীর বোড়ীকত্ র্োই । ফত্ফন আমোকদর কদকখই দূর কথকে চীৎেোর েকর বকে উেকেন 

আকর একসো একসো কত্োমোকদর খবর আকে ।  

----- কত্োমরো দুটি মফন্ত্রত্ব ও এেটি রোষ্ট্রদূকত্র পদ পোে । ম ফেব (বঙ্গবন্ধ ) কত্োমোকদর ফেে  বকেফন ।  

---- কেখ ম ফেব ভোষো আকন্দোেকনর প্রোণেফিকে  

------ ক্ষমত্োর কেোকভ বযবহোর েরকেন ।” (এেই বইকয়র ৭১ পৃিো) ।  

ভোষো তসফনে েনোব অফে আহোদ ফেকখকেন, “কসোহরোওয়োদী গ্রুকপর েোর্যত্ ফত্রকনত্ো কমোহোম্মদ আেী কচৌধূরীকে 

িক্ষকদকে (বোমযো) রোষ্ট্রদূত্ েরো হইে এবাং কত্োিোিে আেী ও িোঃ আে ে কমোিোকেব মোকেে নোফেম ফেকনর 

মন্ত্রীসভোয় মফন্ত্রত্ব গ্রহণ েফরকেন ।” (েোত্ীয় রোেনীফত্, ৭৩ পৃিো) ।  

বত্য মোন প্রেন্ম এমন এেটি ধোরণো কপকয়কে কর্, ভোষো আকন্দোেন ফেে পফিম পোফেস্তোনীকদর ফবরুকে । প্রেৃত্পকক্ষ ভোষো 

আকন্দোেন ফেে ত্ৎেোেীন ম সফেম েীগ্ সরেোকরর ফবরুকে । েোরণ কস সময় কেকন্দ্র ও প্রকদকে ম সফেম েীগ্ সরেোর 

ফেে । ভোষো আকন্দোেকনর মূে ধোক্কোটি ফগ্কয়ফেে পূবয বোাংেো ম সফেম েীগ্ সরেোকরর উপর । ২১ কে কিব্রুয়োফরর পকরর 

ফদন ২২কে কিব্রুয়োফর ঢোেোয় কর্ ফমফেে হকয়ফেে, কস ফমফেকের কেোগ্োন ফেে - 

“নোরোকয় ত্োেবীর আেোহু আেবর 

রোষ্ট্রভোষো বোাংেো চোই 
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উদুয-বোাংেোয় ফবকরোধ কনই 

খ নী নূরুে আমীকনর ফবচোর চোই 

খ কনর বদেো খ ন চোই ।” (েোত্ীয় রোেনীফত্, ১৪৩ পৃিো)  

উপকরর এই কেোগ্োন স্পষ্ট বকে কদয়, ফবকভোক্ষেোরীকদর আকক্রোে ফেে পূবয বোাংেোর ম সফেম েীকগ্র ন রুে আমীন 

সরেোকরর উপর । ২১কে কিব্রুয়োফরর গুফেবষযকণর েোরকণই ১৯৫৪ সোকের ফনবযোচকন ম সফেম েীগ্ পূবয বোাংেোয় র্ িিকণ্টর 

ফনেট পরোফেত্ হয় ।  

১৯৫২ সোকের ২১কে কিব্রুর্োফর পূবয বোাংেোর ম সফেম েীগ্ সরেোর েনত্োর উপর কর্ গুফে চোফেকয়ফেে, কস গুফে চোেোকনো 

আে ফে বন্ধ হকয় ফগ্কয়কে?  

আে গ্ণত্কন্ত্রর েনয কর্ আকন্দোেন হকয়ফেে কস আকন্দোেকন এরেোদ সরেোর গুফে চোেোয় ফন? হোফসনো এবাং খোকেদো 

ফেয়োর সরেোর ফবফভন্ন সমকয় গুফে চোেোয় ফন?  

৭২-৭৫ এর েোফত্র ফপত্ো কেখ ম ফেব র রহমোকনর সরেোর গুফে চোেোয় ফন?  

গুফে চোফেকয় ফসরোে ফেেদোরকে হত্যো েরো হয় ফন? প্রফত্টি সরেোর গুফে চোেোকনোর এেটিই বযোখযো কদয় । “সরেোফর 

সম্পদ ও আইন েৃাংখেো রক্ষোর েনয মোরম খী েনত্োকে ফনয়ন্ত্রণ েরোর েনয সরেোর বোধয হকয় গুফে চোফেকয়কে ।” 

গুফেকত্ মোরো র্োয় সোধোরণ েনগ্ণ এবাং েোভবোন হন কনতৃ্য বৃন্দ ।  

১৯৪৮ সোকে বোাংেো ভোষো পূবয বোাংেোর প্রোকদফেে ভোষোর মর্যোদো পোয় এবাং ৫৬ সোকে রোষ্ট্র ভোষোর মর্যোদো পোয় ।  

ত্কব আে কেন পূবয বোাংেো স্বোধীন রোষ্ট্র বোাংেোকদকে পফরণত্ হওয়োর পর আমরো আমোকদর সন্তোনকদর ইাংফেে ফমফিয়োম 

স্ক কে পোেোই? প্রফত্টি ফবশ্বফবদযোেকয় ফেক্ষোর মোধযম কেন ইাংকরফে?  

অফিস - আদোেকত্ কেন বোাংেোর প করোপ ফর প্রচেন হে নো?  

এর উিরটি রকয়কে ভোষো তসফনে েনোব অফে আহোকদর “েোত্ীয় রোেনীফত্” বইকয়র ১৩৪ পৃিোয় । আফম েোফন নো ভোষো 

তসফনে অফে আহোদ এ ফবষকয়র প্রফত্ ফচন্তো েকরকেন ফেনো?  

কসখোকন বেো হকয়কে “রোত্ প্রোয় ১:৩০ ফমফনকট পূবয পোফেস্তোন আওয়োফমেীকগ্র সোধোরণ সম্পোদে েনোব েোমস ে হে 

সাংগ্রোম পফরষকদর এই সভোয় ফবকবচনোর েনয ফনকেোি প্রস্তোব কপে েকরন - '' Resolved that in vew of the 

promulgation of the section 144 -------- the committee will ipso facto stand dissolved.'' অথযোৎ ভোষো 

আকন্দোেকনর সাংগ্রোম পফরষকদর সভোয় আকন্দোেনেোরী েনোব েোমস ে হে প্রস্তোবটি বোাংেোয় নো ফদকয় ইাংকরফে ভোষোয় 

ফদকেন, আর দোবী েরকেন রোষ্ট্রভোষো বোাংেো চোই!  

প্রেৃত্পকক্ষ ভোষো আকন্দোেন শুরু হকয়ফেে উদুয বো পফিম পোফেস্তোনীকদর ফবরুকে নয় বরাং উদুযর পোেোপোফে বোাংেোকে 

রোষ্ট্রভোষোর মর্যোদো কদয়োর েনয । এ আকন্দোেকনর ফপেকন ফেে িঃ কমোহোম্মদ েহীদুেোহ, মওেোনো আেরম খোুঁ , েফব 

িররুখ আহমদ, েনোব আে ে গ্ি র, ফপ্রফেপোে আব ে েোকসম প্রম কখর মহৎ উকদযোগ্ । ফেন্তু এ আকন্দোেন হকত্ পূবয 

বোাংেোর কনতৃ্য বৃন্দ িোয়দো েোভ েরোর কচষ্টো েকরকেন, কেউ হকয়কেন রোষ্ট্রদূত্ এবাং কেউ কেউ হকয়কেন মফন্ত্র এবাং 
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এটোকে ইস য েকর ফনে দেকে েকরকেন েফিেোেী । ত্কব এটো ঠিে ভোষো আকন্দোেন পরবফত্য কত্ বোঙ্গোফে 

েোত্ীয়ত্োবোকদর ফবেোকে গুরুত্বপূণয ভূফমেো পোেন েকরকে । ভোষো আকন্দোেকন র্োরো অাংেগ্রহণ েকরন, ত্োকদর েোকরো 

মকন পূবয বোাংেোকে স্বোধীন রোষ্ট্র েরোর কেোন ফচন্তো ফেে নো ।  

এ বযোপোকর ভোষো তসফনে েনোব কমোহোম্মদ কত্োয়োহো বকেন, ত্োকদর মকন কেোন স্বোধীন রোষ্ট্র গ্ড়োর কেোন ফচন্তো ফেে নো । 

(ভোষো আকন্দোেন সোত্চফেে হকত্ বোয়োন্ন, ৮১ পৃিো, ১ম প্রেোে কিব্রুয়োফর, ১৯৮৭, কমোস্তিো েোমোে) ।  

“সবযদেীয় রোষ্ট্রভোষো েমযপফরষকদর” আহ্বোয়ে এবাং ভোষো তসফনে েনোব েোেী কগ্োেোম মোহব ব বকেন “অবেযই (ভোষো 

সমসযোর সমোধোন) ত্ো পোফেস্তোকনর রোষ্ট্র েোেোকমোর ফভত্র কথকে । েোরণ পোফেস্তোন আকন্দোেন ফেে আমোকদর গ্ভীর 

ফবশ্বোস এবাং এেোগ্র সাংগ্রোকমর িেশ্রুফত্ ।” (ভোষো আকন্দোেন সোত্চফেে হকত্ বোয়োন্ন, ১৯৫ পৃিো, কমোস্তিো েোমোে) ।  

শুধ  ত্োই নয় েনোব কগ্োেোম আেম, কমৌেবী িফরদ আহমদ সহ অকনকেই র্োরো ভোষো আকন্দোেন েকরফেকেন ত্োরো 

স্বোধীন রোষ্ট্র ফহকসকব বোাংেোকদকের উদ্ভকবর ফবকরোধীত্ো েকরফেকেন । মূে েথো হে আে ভোষো আকন্দোেনকে কর্ভোকবই 

বযোখযো েরো হউে নো কেন কস সময় ভোষো আকন্দোেন ফেে পোফেস্তোকনর রোষ্ট্র েোেোকমোর ফভত্র বোাংেো ভোষোকে রোষ্ট্রভোষোর 

মর্যোদো কদয়ো । ভোষো আকন্দোেন েকরফেে েোত্ররো এবাং এর স ফবধো ফনকয়ফেে রোেনীফত্ফবদরো । ফেে  স ফবধোর েথো ইফত্পূকবয 

আকেোচনো েরো হকয়কে । ২১কে কিব্রুয়োফর ঘটনোর েোরকণ ১৯৫৪ সোকের পূবয বোাংেোয় প্রোকদফেে ফনবযোচকন র্ িিকণ্টর 

ফনেট ক্ষমত্োসীন ম সফেম েীগ্ কেোচনীয়ভোকব পরোফেত্ হয় । আওয়োফমেীগ্, েৃষে-শ্রফমে পোটিয , পোফেস্তোন কনেোকম 

ইসেোমী, কখেোিকত্ রোব্বোনী, পোফেস্তোন গ্ণত্ন্ত্রী দেসমূহকে ফনকয় র্ িিণ্ট গ্ঠিত্ হয় ।  

র্ িিকণ্টর ২১ দিোর মূে নীফত্ ফেে, “কেোরোন ও স ন্নোহর কমৌফেে নীফত্র কখেোি কেোন 

আইন প্রণয়ন েরো হইকব নো এবাং ইসেোকমর সোময ও ভ্রোতৃ্কত্বর ফভফিকত্ নোগ্ফরে েীবন 

ধোরকণর বযবস্থো েরো হইকব ।” (েোত্ীয় রোেনীফত্, ১৮২ পৃিো, অফে আহোদ, এেে বেকরর 

রোেনীফত্, পৃিো, ২৮৪, আব ে আসোদ) ।  

আে বেো হয় আমোকদর স্বোধীনত্োর এেটি মোইেিেে হে ৫৪ এর ফনবযোচন এবাং 

র্ িিকণ্টর ২১ দিো । ত্োই র্ফদ হয় ত্কব ২১ দিোর মূে নীফত্ বকে কদয় বোাংেোকদে 

েখনও ধমযফনরকপক্ষ রোষ্ট্র হকত্ পোকর নো । ফেন্তু প্রেৃত্পকক্ষ ৫৪ এর ফনবযোচনকে ফবকবচনো েরকত্ হকব ৫৪ সোকের 

রোেনীফত্ফবদকদর ফচন্তোর আকেোকে । কস সময় রোেনীফত্ফবদকদর মকধয পূবয বোাংেোকে আেোদো রোষ্ট্র েরোর কেোন ফচন্তোই 

ফেে নো । ত্োকদর ফচন্তোর মকধয ফেে ক্ষমত্োসীন ম সফেম েীগ্কে পরোফেত্ েকর েোসন ক্ষমত্োয় র্োওয়ো এবাং ত্োকদর 

ওয়োদো ফেে পূবয বোাংেোয় স্বোয়ত্ব েোসন প্রফত্িো েরো র্ো ২১ দিোর মকধয ১৯নাং দিোয় উকেখ ফেে । অথযোৎ স্বোয়ত্ব েোসকনর 

ফবষয়টি প্রথম ফত্নটি দিোর মকধয আসকত্ পোকরফন, একসকে কেকষর ফদকে । ত্োেোড়ো র্ িিকণ্টর মকধয কনেোকম ইসেোমী 

দে ফেে, র্োরো পরবত্ীকত্ নত্ ন রোষ্ট্র ফহকসকব বোাংেোকদকের উদ্ভকবর ফবকরোধীত্ো েকরফেে । বত্য মোকন আরও এেটি ধোরণো 

কদয়ো হয়, র্ িিকণ্টর বযথযত্োর েনয পফিম পোফেস্তোফনরো দোয়ী । প্রেৃত্পকক্ষ এটি ইফত্হোকসর চরম ফবেৃফত্ । প্রেৃত্পকক্ষ 

র্ িিকণ্টর বযথযত্োর েনয দোয়ী আওয়োফমেীকগ্র প্রধোন দুই কনত্ো কসোহরোওয়োদী ও ভোসোনীর ফবকরোধ এবাং এেপর্যোকয় 

ভোসোনীর আওয়োফমেীগ্ হকত্ কবফরকয় নযোপ গ্েন েরো এবাং কসোহরোওয়োদীর সোকথ েৃষে শ্রফমে পোটিয র কনত্ো 

কেকরবোাংেোর রোেননফত্ে ফবকরোধ । এসমস্ত েোরকণ র্ িিকণ্টর পত্ন ঘকটফেে । এ বযোপোকর নত্ ন প্রেকন্মর েনয এেট  

কবফে আকেোচনো েরকত্ হকে । র্ িিকণ্টর মৃত্ য ঘণ্টো বোকে ফনবযোচকন েয়েোকভর পর সরেোর গ্েন ফনকয় ।  
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এ বযোপোকর আব ে মনস র আহমদ “আমোর 

কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের” পঞ্চম 

সাংস্করণ ২য় খন্ড ৫৭ পৃিোয় বকেকেন, 

“মফন্ত্রসভো গ্েন েইয়ো হে সোকহকবর সোকথ 

েহীদ সোকহব (কসোহরোওয়োদী) ও ভোসোনী 

সোকহকবর মত্োন্তর হইে ।  

----- কস মত্কভদ ফেে দুই দকের দুইেন 

ত্রুকণর মফন্ত্রত্ব েইয়ো ।  

----- এেেন হে সোকহকবর (কেকরবোাংেো) ফপ্রয়পোত্র এবাং অপরেন েহীদ সোকহকবর ।”  

একক্ষকত্র েনোব আব ে মনস র েহীদ সোকহকবর ফপ্রয় পোকত্রর নোম উকেখ েকরন ফন ।  

েনোব অফে আহোকদর “েোত্ীয় রোেনীফত্” ১৮৯ পৃিোয়, সরেোর েোহোব ফেন আহমকদর “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” 

বইকয়র ১১৯ পৃিোয় এ ফপ্রয় পোত্রটির নোম উকেখ আকে । ফত্ফন হকেন কেখ ম ফেব র রহমোন ।  

কেখ ম ফেব র রহমোন ত্োকে মফন্ত্র েরোর েনয আওয়োফমেীকগ্র কবেফেে  েমীকদর সাংঘটিত্ েকরফেকেন । ত্োই কহোকসন 

কসোহরোওয়োদী কেকর বোাংেোকে কেখ ম ফেব র রহমোনকে মফন্ত্র সভোয় কনয়োর েনয অন করোধ েকরন । ফেন্তু ‘বদকমেোেী ও 

অপফরণত্ ব ফে বকে কেকরো বোাংেো কেখ ম ফেব র রহমোনকে মফন্ত্রসভোয় ফনকত্ অস্বীেৃফত্ েোনোকেন ।'' (“আত্মঘোত্ী 

রোেনীফত্র ফত্নেোে” পৃিো ১১৯, ১২০) ।  

িকে আওয়োফমেীকগ্র কেোন সদসয েোড়োই কেকর বোাংেো র্ িিকণ্টর মফন্ত্রসভো গ্েন েকরন । এভোকব সরেোর গ্েকনর 

সূচনো কথকেই র্ িিণ্ট কভকঙ্গ পকড়, ত্কব আন িোফনে ভোকব ভোকঙ্গফন । এফদকে মফন্ত্রসভোয় কেোন সদসয নো থোেোয় 

আওয়োফমেীগ্ কেকর বোাংেোর সরেোরকে ফবপোকে কিেোর েনয ফবফভন্ন ধরকনর কচষ্টো েরকত্ থোকে । এর মকধয কেকর 

বোাংেো েেেোত্ো সিকর কর্ বিবয করকখফেকেন, আওয়োফমেীগ্ কস বিবযগুকেোর েদর্য অথয েকর । (েোত্ীয় রোেনীফত্, 

পৃিো ১৮৯) ।  

েেেোত্োর এ বিবয এবাং ফেল্পগুকেোকত্ বোঙ্গোেী ও 

অবোঙ্গোেী শ্রফমেকদর দোঙ্গোর েোরকণ ৩০কে কম’ 

১৯৫৪ সোকে পূবয বোাংেোয় ৯২-ে এর মোধযকম 

গ্ভণযকর েোসন প্রফত্িত্ হয় এবাং কেকর বোাংেোর 

সরেোর বফহসৃ্কত্ হয় । অবেয এর পূকবয ২রো কম 

এেটি ঘটনোর স কর্োগ্ ফনকয় কেখ ম ফেব র রহমোন 

ফনকেকে র্ িিকণ্টর মফন্ত্রসভোয় অন্তভূয ি েকর 

কনন । ঘটনোটি হে “চেবোেোকরর এে পোকনর 

কদোেোকন ঢোেো কেন্দ্রীয় েোরোগ্োকরর এে েোরোরক্ষী 

মেব ে কহোকসন বোেী খফরদ বোবদ পুঁচোির পয়সো 
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ঋণী ফেে । মেব ে কহোকসন প নরোয় বোেী খফরদ েফরকত্ চোফহকে কদোেোনদোর বোেী ফবফক্র েফরকত্ অস্বীেৃফত্ েোনোয় এবাং 

পূকবযেোর বোেী পুঁচোির পয়সো পফরকেোধ েফরকত্ বকে ।  

----এই ত্ ে ঘটনোই অফচকর েনত্ো ও েোরোরফক্ষর মকধয সাংঘকষযর েোরণ হইয়ো দোুঁ ড়োয় । রোেননফত্ে িোয়দো ে টোর 

মত্েকব খবর পোওয়োমোত্র পূবয পোফেস্তোন আওয়োফমেীকগ্র সোধোরণ সম্পোদে এবাং পূবয বঙ্গ আইন পফরষকদর সদয ফনবযোফচত্ 

সদসয কেখ ম ফেব র রহমোন এে উেৃঙ্খে েনত্োর েোকিেোকে কনতৃ্য ত্ব ফদয়ো কেে কগ্ট আক্রমণ েকরন । উেৃঙ্খে 

েনত্ো কেে কগ্ট সফন্নেটবত্ী সেস্ত্র প ফেেকদর অস্ত্রোগ্োর ে ণ্ঠকণ অগ্রসর হইকে আত্মরক্ষো ও ফনরোপিোর অপফরহোর্য 

ফহকসকব কেে কগ্কট প্রহোরত্ সেস্ত্র প ফেে গুেী বষযণ েফরকত্ বোধয হয় । আই, ফে, ফপ েোমস কেোহো সেরীকর ঘটনোস্থকে 

উপফস্থত্ হন ও আক্রমণেোরী েনত্োকে েত্রভঙ্গ েফরবোর প্রকচষ্টোয় কেখ ম ফেব র রহমোনকে কগ্রিত্োর েকরন এবাং এবাং 

পর ম হুকত্য ই ত্োকে আবোর ম ফি কদয়ো হয় । ঘটনো অফত্ সোমোনয, অফত্ ত্ ে এবাং অন কেখকর্োগ্য অথচ ইহোর 

িেশ্রুফত্কত্ এেটি ফনকদয োষ ফনষ্পোপ ফেকেোরকে প ফেকের গুফেকত্ আত্মোহুফত্ ফদকত্ হইে ।” (েোত্ীয় রোেনীফত্, পৃিো 

১৮৯ ) ।  

এেই ঘটনোর ফববরণ আপনোরো পোকবন সরেোর েোহোব ফেন আহমকদর “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্ ফত্নেোে” বইকয়র ২য় খকন্ড 

। একক্ষকত্র ঘটনোটি এেনযই উকেখ েকরফে কর্, কনত্োরো ফবফভন্ন ম কখোকরোচে দিো কদয় েনগ্কণর কভোট কনয়োর েনয ফেন্তু 

ত্োকদর মূে উকেেয হে ক্ষমত্োর স্বোদ গ্রহণ েরো । আর আকন্দোেকনর মোধযকম র্ফদ কেোন েোে পোওয়ো র্োয়, ত্ো হে 

কনত্োকদর েোাংফক্ষত্ েকক্ষয কপৌুঁেোর মোধযম ।  

৫২ সোকে পূবয বোাংেোর ম সফেম েীগ্ সরেোকরর গুফেকত্ মোরো ফগ্কয়ফেে ফনরীহ েনগ্ণ । একত্ েোভবোন হকয়ফেে ম সফেম 

েীগ্ ফবকরোধী দেগুকেো, র্োরো পরবত্ীকত্ র্ িিণ্ট গ্েন েকরফেে । আবোর ৫৪ সোকে র্ িিকণ্টর কেকর বোাংেো সরেোকরর 

গুেীকত্ মোরো ফগ্কয়ফেে এে ফেকেোর এবাং েোভবোন হকয়ফেে র্ িিকণ্টর অপর েরীেদে আওয়োফমেীগ্ । ত্োই ঘটনোর 

১৩ ফদন পর ১৫ই কম আওয়োফমেীগ্ হকত্ আত্োউর রহমোন, আব ে মনস র আহমদ, আে স সোেোম খোন, হোফেম ফেন 

আহমদ, কেখ ম ফেব র রহমোন র্ িিণ্ট মফন্ত্রসভোয় কর্োগ্দোন েকরন এবাং ফপেকন পকড় থোেে এে ফেকেোকরর েোে । 

ইফত্পূকবয আকেোফচত্ হকয়কে পূবয বোাংেোয় ফেল্পসমূকহ বোঙ্গোেী - অবোঙ্গোেী দোঙ্গো এবাং েেেোত্োয় কেকরবোাংেোর আকবগ্ময়ী 

বিকবযর েোরকণ কেকন্দ্র প্রধোনমফন্ত্র বগুড়োর কমোহোম্মদ আেী (বগুড়োর অফধবোসী) পূবয বোাংেোয় ৯২-ে ধোরো প্রকয়োগ্ েকর 

১৯৫৪ সোকের ৩০কে কম র্ িিণ্ট সরেোরকে বফহসৃ্কত্ েকর এবাং গ্ভণযকরর েোসন প্রফত্ফিত্ েকর । পরবত্ীকত্ 

পোফেস্তোকনর গ্ভণযর কেনোকরে কগ্োেোম কমোহোম্মদ পূবয বোাংেো সিকর আকসন । সবোই মকন েরকেন ৯২-ে ধোরো উকে 

র্োকব এবাং পোেযোকমণ্টোফর েোসন প্রফত্ফিত্ হকব । ত্োই ক্ষমত্ো েোকভর আেোয় র্ িিকণ্টর দুই েরীে দে আওয়োফমেীগ্ 

এবাং েৃষেশ্রফমে পোটিয র মকধয প্রফত্দফিত্ো শুরু হে কে আকগ্ গ্ভণযকরর গ্েোয় মোেো পরোকবন । কেষ পর্যন্ত ঘণ্টোর পর 

ঘণ্টো দোফড়কয় আওয়োফমেীকগ্র পকক্ষ আত্োউর রহমোন খোন এবাং েৃষে শ্রফমে পোটিয র পকক্ষ কেকরবোাংেো গ্ভণযকরর গ্েোয় 

মোেো পরোকেন । ১৯৫৫ সোকের ৩ ে ন পূবয বোাংেো হকত্ গ্ভণযকরর েোসন উকে কগ্ে এবাং আওয়োফমেীগ্ হকত্ দেে ট ফেে  

অাংকের সমথযন এবাং কনেোকম ইসেোমীকে ফনকয় কেকর বোাংেো ৬ ে ন পূবয বোাংেোয় নত্ ন সরেোর গ্েন েরকেন । একক্ষকত্র 

কেকরবোাংেো নত্ ন সরেোকরর মূখযমফন্ত্র নো হকয় ত্োর দকের আব  কহোকসন সরেোরকে মূখযমফন্ত্র েকরন এবাং ফনকে পকর পূবয 

বোাংেোর গ্ভর্ণর হন । (ত্থয সূত্রঃ আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, েোত্ীয় রোেনীফত্, আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে 

বের, ২য় খন্ড, স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো ) ।  
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আওয়োফমেীগ্ ক্ষমত্োয় আসকত্ নো পোরোয় ত্োরো অন্ধভোকব কেকরবোাংেোর ফবকরোধীত্ো েরো শুরু েরে এবাং প্রকয়োেন কদখো 

ফদে ফনরীহ এবাং কবোেো েনগ্কণর েোে । এ বযবস্থোটি খ বই স ন্দরভোকব সমোধোন েরকেন আওয়োফমেীকগ্র েনোব কেখ 

ম ফেব র রহমোন ।  

এ বযোপোকর ১৯৯৬ সোকে আওয়োফম সরেোকরর স্বরোষ্ট্র মফন্ত্র কমের রফিকুে ইসেোকমর “স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম 

আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো” বই হকত্ ফেে  বিবয ত্ কে ধরব । র্ফদও বইটি আওয়োফমেীকগ্র গুণ-েীত্য কনর েনয কেখো 

হকয়কে, ত্থোফপ সত্েয  এবাং অন সন্ধোনী পোেকের েোকে এখোকন কবে ফেে  কখোরোে রকয়কে ।  

এ বইকয়র ৭৯ পৃিোয় আকে, “এ সময় ফেে  ত্রুণকে ফনকয় কেখ ম ফেব র রহমোন আকপোসহীনভোকব কেকরবোাংেোর 

ফবকরোধীত্ো েকর র্োফেকেন ।  

------ ত্োকে বেো হে মফন্ত্রসভোয় ফত্ফন কর্ পদ চোইকবন কস পদ কদয়ো হকব ত্োুঁ কে । েকয়ে দিো তবেে েকর তসয়দ 

আফেে ে হেকে দোফয়ত্ব কদয়ো হয় কেখ ম ফেব কর্ন 

কেকর বোাংেো ফবকরোধী েোর্যক্রম হকত্ ফবরত্ থোকেন । 

ফেন্তু কেোন প্রকেোভন বো অন করোকধ কেখ ম ফেব দকম 

র্োনফন ।”  

৮৪ পৃিোয় আকে “১৯৫৬ সোকের ৪ অগ্োস্ট ত্োফরকখ 

খযোকদযর দোবীকত্ ঢোেোকত্ ফনরন্ন মোন কষর ফমফেে হয় 

।  

-------সরেোর ১৪৪ ধোরো েোফর েকর । এত্দসকেও 

কেখ ম ফেকবর কনতৃ্য কত্ব ১৪৪ ধোরো ভঙ্গ েকর েনগ্ণ 

ফমফেে েকর ।  

--------৩ েন ব ভ ক্ষ  গ্রোমবোসী ফনহত্ হয় । কেখ 

ম ফেব ১ েকনর মৃত্কদহ ত্ কে ফনকয় ফমফেে সহেোকর 

ঢোেো েহর প্রদফক্ষণ েকরন ।”  

৮৬ পৃিোয় আকে “৪ কসকেম্বর খোকদযর দোবীকত্ 

ফবকক্ষোভ ফমফেে চেফেে । ঢোেোর কেেো প্রেোসে 

১৪৪ ধোরো েোফর েরকে ফবকক্ষোভেোরীরো ত্ো মোনকেো 

নো ।  

------ ৪ ফনহত্ ও েত্ েত্ কেোে আহত্ হয় ।”  

১ মোকসর ফভত্কর ৭ েকনর েোে । িকে পূবয বোাংেোর গ্ভণযর কেকরবোাংেো বোধয হকেন ফনে দকের মফন্ত্রসভো বোফত্ে েরকত্ 

এবাং ১৯৫৬ সোকের ৬ই কসকেম্বর আত্োউর রহমোন খোনকে মূখযমফন্ত্র েকর আওয়োফমেীগ্ মফন্ত্রসভো গ্ঠিত্ হয় । ৬ ফদন 

পর ১২ই কসকেম্বর কেকন্দ্র কসোহরোওয়োফদয  পোফেস্তোকনর প্রধোনমফন্ত্র হন । িকে কেকন্দ্র ও প্রকদকে আওয়োমফেীগ্ এর 

েোসন প্রফত্ফিত্ হয় । ক্ষমত্োয় আসোর পর আওয়োফমেীগ্ প্রধোন কসোহরোওয়োফদয  ১৯৫৭ সোকের ১৪ই ে ন ঢোেোর পল্টকনর 
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েনসভোয় বকে কদন ৫৬ এর সাংফবধোকন পূবয পোফেস্তোকন ৯৮% ভোগ্ স্বোয়ত্বেোসন কদয়ো হকয়কে । (েোত্ীয় রোেনীফত্, পৃিো 

২০১, আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় খন্ড, পৃিো ১৫৩) ।  

র্ত্ীন সরেোর “পোফেস্তোকনর েন্মমৃত্ য-দেযন” বইকয়র ২২৪ পৃিোয় উকেখ েকরকেন, “অফধকবেকনর পকর আওয়োফমেীকগ্ 

কসোহরোওয়োফদয  সোকহকবর প্রভোব প্রবে হকত্ থোকে । পোিোত্যপন্থী পররোষ্ট্রনীফত্ ও পূবয বকঙ্গর স্বোয়িেোসন ফবকরোধী অবস্থোন 

ফনকয়ই বরাং ফত্ফন আওয়োফমেীকগ্ ত্োর কনতৃ্য ত্বকে দৃঢ় েকর কত্োকেন ।”  

স ত্রোাং বেো র্োয় কর্, স্বোয়ত্বেোসকনর ধোরণো আওয়োফমেীগ্ প্রদোন েকরফেে এেনয কর্, বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োবোদকে বযবহোর 

েকর ফনকেকদর েন সমথযন বৃফে েরো । ক্ষমত্োয় আসোর পর আওয়োফমেীগ্ স্বোয়ত্বেোসকনর ধোরণো ভ কে কগ্ে এবাং ক্ষমত্ো 

হকত্ ফবত্োফড়ত্ হওয়োর পর আবোর এেই ধোরণো ৬ দিোর মোধযকম েনগ্কণর েোকে প্রেোে েকর, কস্রি েন সমথযন 

পোওয়োর েনয । ফেন্তু কদখো কগ্ে ৬ দিোর ফভফিকত্ ক্ষমত্োয় ফগ্কয় ১৯৭২ সোকে আওয়োফমেীগ্ অনোন িোফনেভোকব 

এেদেীয় েোসন এবাং আন িোফনে ভোকব ১৯৭৫ সোকের েোন য়োফর মোস হকত্ এেদেীয় েোসন প্রফত্ফিত্ েকর ।  

কেকন্দ্র আওয়োফমেীকগ্র েরীে দে ফরপোবফেেোন পোটিয  আওয়োফমেীকগ্র প্রফত্ সমথযন প্রত্যোহোর েরোয় ১৯৫৭ সোকের ১১ই 

অকক্টোবর কসোহরোওয়োফদয  প্রধোনমফন্ত্রর পদ হকত্ পদত্যোগ্ েকরন । আওয়োফমেীকগ্র হোত্ হকত্ কেকন্দ্রর ক্ষমত্ো চকে 

র্োওয়োর পর কেকরবোাংেোর দে েৃষে শ্রফমে পোটিয  স কর্োগ্ খ েুঁ কত্ থোকে পূবয বোাংেোয় েীভোকব আওয়োফমেীগ্ সরেোকরর 

পত্ন ঘটোকনো র্োয় । ৫ মোকসর ফভত্করই ১৯৫৮ সোকের ৩১কে মোচয  কেকরবোাংেো আওয়োফমেীগ্ সরেোরকে বরখোস্ত েকর 

ত্োর দেকেই আবোর ক্ষমত্োয় বসোন । ফেন্তু কেকন্দ্র কসোহরোওয়োদী পোফেস্তোকনর সিম প্রধোনমফন্ত্র ফিকরোে খোুঁ ন ন নকে 

বকে কদন, কেকরবোাংেোকে গ্ভণযর পদ হকত্ বরখোস্ত নো েরকে ফত্ফন ন কনর প্রফত্ ত্োর সমথযন প্রত্যোহোর েরকবন । িকে 

প্রধোনমফন্ত্রত্ব হোরোকনোর ভকয় ফিকরোে খোুঁ ন ন ন ৪ ঘণ্টোর মকধয পূবয বোাংেোর গ্ভণযর কেকরবোাংেোকে বরখোস্ত েকরন এবাং 

ত্োর দকের মূখযমফন্ত্র আব  কহোকসন সরেোর ১২ ঘণ্টো রোেত্ব েকর বরখোস্ত হন এবাং প নরোয় আত্োউর রহমোকনর কনতৃ্য কত্ব 

আওয়োফমেীগ্ সরেোর গ্েন েকর । ফেন্তু কেকরবাংেোর েৃষে শ্রফমে পোটিয  নোকেোড় বোন্দো । ১৯৫৮ সোকের ১৮ই ে ন 

আওয়োফমেীগ্ প্রোকদফেে পফরষকদ সাংখযোগ্ফরিো হোরোকে প নরোয় কেকরবোাংেোর দে আব  কহোকসকনর কনতৃ্য কত্ব সরেোর গ্েন 

েকর । ফেন্তু এ সরেোর মোত্র ফত্ন ফদন ফেে । এভোকব পূবয বোাংেো প্রকদকে বোরবোর সরেোর পফরবত্য ন হওয়োয় কপ্রফসকিন্ট 

ইসেোন্দর মীেয ো পূবয বোাংেোয় কপ্রফসকিকণ্টর েোসন চোে  েকরন । ফেন্তু দু মোস পর ইসেোন্দর মীেয ো বোধয হন কপ্রফসকিণ্ট 

েোসন ত্ কে ফনকত্ এবাং প নরোয় ১৯৫৮ সোকের ২৫কে অগ্োস্ট আত্োউর রহমোকনর কনতৃ্য কত্ব আওয়োফমেীগ্ সরেোর গ্েন 

েকর । (েোত্ীয় রোেনীফত্, স্বোধীনত্োর সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো ) ।  

১৯৫৮ সোকের ২৩কে কসকেম্বর পূবয বোাংেোর ইফত্হোকস এে েোংেময় ফদন । এ ফদন আওয়োফমেীগ্ ত্োকদর অপেকন্দর 

স্পীেোর আে ে হোফেকমর প্রফত্ অনোস্থো আকন এবাং ত্োকে পোগ্ে কঘোষণো েকর । এ সময় স্পীেোকরর আসকন ফেকেন 

কিপ টি স্পীেোর েনোব েোকহদ আেী এবাং সরেোর দে আওয়োফমেীগ্ স্পীেোর আে ে হোফেম র্োকত্ অফধকবেন েকক্ষ 

প্রকবে েরকত্ নো পোকরন, কস বযবস্থো েকর । িকে সরেোর দে এবাং ফবকরোধী দকের প্রচন্ড হট্টকগ্োকের মকধয েনোব 

েোকহদ আেী আহত্ হন এবাং ২৬কে কসকেম্বর মোরো র্োন । (আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় খন্ড, েোত্ীয় রোেনীফত্, 

আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের, ২য় খন্ড ) ।  

এভোকব ক্ষমত্োর স্বোকথয আওয়োফমেীগ্ সাংসকদর েোরীফরেভোকব স স্থ স্পীেোরকে পোগ্ে কঘোষণো েরে এবাং ত্োকদরই 

ত্োন্ডকব েোকহদ আেীকে েীবন ফদকত্ হে । স্পীেোর েোকহদ আেীর মৃত্ যর ফেে ফদন পরই ১৯৫৮ সোকের ৭ই অকক্টোবর 

কেনোকরে আইউব খোন পোফেস্তোকনর অফধপফত্ হকয় বসকেন । ক্ষমত্োয় একসই প্রধোন সোমফরে েোসন ক্ষমত্োর 
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দোফয়ত্বভোর ফনকয় ফত্ফন পূবয বোাংেো সিকর আকসন । র্ িিকণ্টর দুই প্রধোন দে আওয়োফমেীগ্ ও েৃষে-শ্রফমে পোটিয র 

বোরবোর ক্ষমত্োর পোেোবদে এবাং দুনীফত্র েোরকণ পূবয বোাংেোর মোন ষ কসফদন কেনোকরে আইউব খোনকে অকুণ্ঠ ফচকি 

সমথযন েোনোয় ।  

এ বযোপোকর েনোব অফে আহোদ ত্োর “েোত্ীয় রোেনীফত্” বইকয়র ২৪৪ পৃিোয় উকেখ েকরকেন, “ঢোেো কস্টফিয়োকম এে 

ফবেোে েনসভোয় (আইউব খোন) ভোষণদোন েকরন । অনস্বীেোর্য কর্, দুনীফত্র দরুন কেোেকচোকখ কহয় রোেনীফত্ফবদকদর 

রোেননফত্ে অঙ্গন হইকত্ ফবদোয় কদওয়োর েোরকণ সোমফরে অভ যথ্থোকন কসই সময় েনগ্ণ আনফন্দত্ হইয়োফেে এবাং 

কেনোকরে আইউব খোন সোধোরণ কেোকের প্রোণঢোেো সমথযনও েোভ েফরয়োফেকেন ।”  

এই বইকয়র ২৪৪ ও ২৪৫ পৃিোয় আকে, কেখ ম ফেব র রহমোন ১২ই অকক্টোবর দুনীফত্র েোরকণ কগ্রিত্োর হন এবাং 

পরবত্ীকত্ আদোেকত্ ৯টি মোমেোর মকধয ৮টি মোমেো খোফরে হয় । ফেন্তু এেটি মোমেোয় ত্োুঁ র দুই বেকরর ফবনোশ্রম 

েোরোদন্ড ও ৫০০০ টোেো েফরমোনো হয় । অবেয ফনে আদোেকত্র এ রোয় ঢোেো হোইকেোটয  সকন্দকহর অবেোে আকে 

র্ ফিকত্ নোেচ েকর কদয় ।  

“েোত্ীয় রোেনীফত্” বই এর ২৪৩ পৃিোয় আকে, “ম সফেম েীগ্, র্ িিণ্ট ও আওয়োফমেীকগ্র মফন্ত্র - কমম্বোর, কনত্ো -

উপকনত্ো কদে কসবোর বকদৌেকত্ ঢোেোয় স্ব-স্ব বোড়ী-ঘর ফনমযোকণ অপূবয দক্ষত্োর পফরচয় কদন । ধোনমফন্ড এেোেোয় 

আওয়োফমেীগ্ সদসযকদর ফনফমযত্ ঘর-বোড়ীসমূহ আওয়োফমেীগ্ েকেোনী আখযো পোয় ।”  

এখনও ধোনমফন্ড এেোেোয় আওয়োফমেীগ্ কনত্োকদর বোড়ী-ঘকরর ফহকসব ফনকে েনোব অফে আহোকদর েথোর সত্যত্ো 

ফমেকব । এভোকব সোধোরণ েনগ্ণ এবাং েোত্রসমোেকে স্বোয়ত্ব েোসন, অফধেোর আদোয় ইত্যোফদর স্বপ্ন কদফখকয় কনত্োরো 

ক্ষমত্োয় র্োওয়োর কচষ্টো েকরকেন এবাং প্রভূত্ সম্পফির অফধেোরী হকয়কেন ।  

ফবকেষ েকর কনত্োরো েকেে-ফবশ্বফবদযোেকয়র েোত্রকদর ফনকেকদর 

স্বোকথয কেখো-পড়োর পফরবকত্য  রোেপকথ নোফমকয়ফেকেন, ভোঙ্গকচোর 

েফরকয়ফেকেন, িকে আেও েোত্ররো এেই পকথ চেকে । আমরো 

৪৭ হকত্ ৭১ পর্যন্ত েোত্রকদর কগ্ৌরকবোজ্জ্বে ইফত্হোকসর েথো বফে । 

আসকে কসটি ফেে রোেনীফত্ফবদ েতৃ্য ে েোত্রকদর বযবহোকরর 

ইফত্হোস । কসই ইফত্হোকসর িেোিে হে প্রোকচযর অক্সকিোিয  

ফহকসকব খযোত্ ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র মোকনর পত্ন, র্ো আনফন্দত্ েকরফেে েেেোত্োর ব ফেেীফবকদর, র্োরো ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেকয়র প্রফত্িোর ফবকরোধীত্ো েকরফেে । েেেোত্োর ব ফেেীফব এেনযই বকেফে কর্, আমোকদর অকনে কনত্ো 
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ত্োকদর ফনেট হকত্ রোেননফত্ে মন্ত্র গ্রহণ েরকত্ন এবাং ত্োকদরই পরোমকেয পফরচোফেত্ হন । ত্োই পৃফথবীর অনয কেোথোও 

নো থোেকেও আেও বোাংেোকদকে েোত্ররো রোেননফত্ে বযোপোকর ফমফেে েকর, প ফেকের সোকথ সাংঘষয েকর, মোরো র্োয়, 

প্রফত্পক্ষ েোত্রকদর সোকথ খ কনোখ ফন েকর এবাং কনত্োরো ক্ষমত্োর স্বোদ গ্রহণ েকর ।  

আফম পোেেকদর এেট  েক্ষয েরোর েনয বেব, েেেোত্ো ফবশ্বফবদযোেকয়র েোত্ররো ফে েখনও রোেননফত্ে বযোপোকর ফমফেে 

েকর, প ফেকের সোকথ সাংঘষয েকর, মোরো র্োয়, প্রফত্পক্ষ েোত্রকদর সোকথ খ কনোখ ফন েকরকে? েেেোত্োয় কেন, ভোরকত্র 

অনয কেোথোও, এমনফে পোফেস্তোন ও শ্রীোংেোকত্ও েোত্ররো এ ধরকনর রোেনীফত্র সোকথ সম্পফেয ত্ নয় ।  

আইউব খোন সোমফরে েোসে ফেকেন সত্য, ফেন্তু ত্োর সময় পূবয বোাংেোর অভূত্পূবয উন্নয়ন 

হকয়ফেে । ত্োর সময় ঢোেোয় েোত্ীয় সাংসদ ভবন, সফচবোেকয়র আধ ফনে ভবনসমূহ, 

বোয়ত্ ে কমোেররম, হোইকেোট-স ফপ্রম কেোকটয র ভবন, বোাংেোকদে বযোাংে ও কসোনোেী বযোাংে 

ভবন, বোাংেোকদে েৃফষ ফবশ্বফবদযোেয়, চট্টগ্রোম ফবশ্বফবদযোেয়, েোহোঙ্গীরনগ্র ফবশ্বফবদযোেয়, 

ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় ও প্রকেৌেে ফবশ্বফবদযোেকয়র সমস্ত আধ ফনে ভবন, েমেোপূর 

করেকস্টেন, ফেয়ো আন্তেয োফত্ে ফবমোনবন্দর (পরবত্ীেোকে নোম ফেয়ো হকয়কে, বত্য মোকন 

েোহেোেোে), ফেফপও ভবন, এটফমে এনোফেয  কসণ্টোর, সোকয়ে েযোবকরটরী, ফপফে 

হোসপোত্োে, রোেেোহী, খ েনো, চট্টগ্রোম ইফজেফনয়োফরাং েকেে, আইিফিটিও এর 

টোফমযনোেসমূহ, েয়কদবপূর ধোন গ্কবষণো কেন্দ্র, বোাংেোকদে কমফেন ট েস কিক্টফর, গ্োেীপূর অস্ত্র েোরখোনো, আশুগ্জে 

ফবদুযৎ প্রেল্প, েোিোই ফবদুযৎ প্রেল্প, চট্টগ্রোম ইস্পোত্ েোরখোনো, কঘোড়োেোে সোর েোরখোনো, নথয কবঙ্গে কপপোর ফমে, 

সরেোফর ১৭টি ে ট ফমে প্রফত্িো, ইত্যোফদ আইউব আমকে হকয়কে । (আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় খন্ড) ।  

এটিই ইফত্হোস । আইউকবর এ উন্নয়ন ত্োর কঘোর ফবকরোধী অফে আহোদও ত্োর “েোত্ীয় রোেনীফত্” বইকয় স্বীেোর 

েকরকেন ।  

আর কর্ সমস্ত প্রফত্িোকনর েথো বেো হকয়কে, ত্োকদর প্রফত্িোেোে কদকখ ফনকেই বত্য মোন প্রেন্মরো সত্য ধোরণোটি কপকয় 

র্োকবন । ফেন্তু আমোকদর প্রেন্মকে ফেখোকনো হকয়কে শুধ  কেোষকণর েথো । আইউকবর েোসকন সোধোরণ গ্রোকমর এবাং 

েহকরর কেোট চোকুকর বো বযবসোয়ী েনগ্ণ খ েী ফেে । েোরণ আইউব খোন রবয মূেযকে ত্োকদর ফনয়ন্ত্রকণর মকধয ফনকয় 

একসফেকেন । ফেন্তু েহকরর মধযফবি কশ্রণী এবাং রোেনীফত্ফবদরো র্োরো আফথযে উন্নফত্র সোকথ সোকথ ক্ষমত্োর চচয ো েরকত্ 

চোন, ত্োরো আইউব খোকনর ফবরুকে ধীকর ধীকর আকন্দোেন গ্কড় ত্ েকত্ েোগ্কেন । সোমফরে েোসকনর েোরকণ এ সমস্ত 

মধযফবি কশ্রণীর সবোই স ফবধোকভোগ্ েরকত্ পোকর নো । একক্ষকত্র স ফবধোকভোগ্ী কশ্রণীর সাংখযো েম থোকে । অনযফদকে 

রোেননফত্ে দেগুকেো ক্ষমত্োয় আসকে ত্োকদর দেীয় েমী সাংখযো ফবেোে হওয়োর েোরকণ সবোইকে খ ফে রোখোর েনয 

সরেোফর সম্পকদর অবোধ কেোপোট হয় । সোমফরে সরেোর ক্ষমত্োয় থোেোর েোরকণ মধযফবি কশ্রণীর কেোকেরো কর্ পফরমোণ 

েোভবোন হয় রোেননফত্ে সরেোর ক্ষমত্োয় আসকে ত্োকদর সাংখযো ও েোকভর পফরমোণ উভয়ই কবকড় র্োয় । িকে 

র্ িিণ্ট সরেোর পূবয বোাংেোর ক্ষমত্োয় থোেো সকেও পূবয বোাংেোর কত্মন কেোন উন্নয়ন হয়ফন, ফেন্তু উন্নয়ন হকয়কে 

সোমফরে েোসে আইউব খোকনর সময় । কর্ভোকব উন্নয়ন হকয়ফেে বত্য মোন সমকয় সোমফরে েোসে এরেোদ সরেোকরর 

আমকে । রোেননফত্ে দেগুকেো ত্োকদর সমসযো র্ফদ ব ঝকত্ নো পোকর, ত্কব েনগ্ণ বোর বোর সোমফরে সরেোরকে 

অফভন্দন েোনোকব । এেটি েক্ষণীয় ফবষয় কর্, প্রোয় প্রফত্টি সোমফরে সরেোর ১০ বের পর্যন্ত টিকে থোকে ।  

এর েোরণ েী?  
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এর েোরণ হে সোমফরে সরেোর আকস রোেনীফত্ফবদকদর দুনীফত্র েোরকণ । িকে প্রথমফদকে এ রোেনীফত্ফবদরো কেোন 

আকন্দোেন গ্কড় ত্ েকত্ পোকর নো । সমকয়র সোকথ সোকথ ত্োকদর দুনীফত্ চোপোুঁ  পরকে এবাং সোমফরে সরেোরও দুনীফত্র মধ  

গ্রহণ েরকত্ থোেকে রোেনীফত্ফবদরো আকস্ত আকস্ত আকন্দোেন শুরু েকর এবাং এে সময় ত্ো গ্ফত্েীেত্ো অেয ন েকর । এ 

আকন্দোেন েরোর সময় ফবফভন্ন ফবপরীত্ মত্োদকেযর রোেনীফত্ফবদকদর মকধয ঐেয হয় । উকেেয হকেো আকগ্ সোমফরে 

সরেোর সরোও, পকর আমরো ক্ষমত্োর েনয মোরোমোফর েরব । আবোর অকনে রোেননফত্ে কনত্ো ত্খন আকন্দোেকনর 

স কয়োকগ্ ক্ষমত্োয় র্োওয়োর েনয ফপেকনর দরেোয় সোমফরে সরেোকরর সোকথ আকেোচনো েকরন । ফেন্তু এগুকেো ত্োরো 

প্রেোকেয বকেন নো, ত্োরো প্রেোকেয বকেন েনগ্কণর ম ফির েনয আমরো আকন্দোেন েরফে ।  

আইউব খোকনর ফবরুকে আকন্দোেকনর েনয আওয়োফমেীকগ্র েণযধোর েনোব কহোকসন েহীদ 

কসোহকরোয়োফদয  উকদযোকগ্ ১৯৬২ সোকের ৪েো অকক্টোবর এন, ফি, এি গ্ঠিত্ হয় । 

আওয়োফমেীগ্, েৃষে-শ্রফমে পোটিয , েোউফেে ম সফেম েীগ্, নযোপ, কনেোকম ইসেোম ও 

েোমোয়োকত্ ইসেোম ফনকয় এন, ফি, এি গ্ঠিত্ হয় । (আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় 

খন্ড) ।  

পোেেরো েক্ষয েরুন ফবফভন্ন মত্োদকেযর দেকদর ফনকয় এন, ফি, এি গ্ঠিত্ হকয়ফেে । 

ফেন্তু ফেে  ফদকনর মকধয এন, ফি, এি এ ভোঙ্গন সৃফষ্ট হয় । একক্ষকত্র ভূফমেো পোেন েকরন 

কেখ ম ফেব র রহমোন । েোরণ অস স্থ কসোহরোওয়োফদয র অবত্য মোকন এন, ফি, এি এর কনতৃ্য ত্ব 

ফেে ন রুে আমীন, মোওেোনো ভোসোনী, আত্োউর রহমোকনর হোকত্ । ত্োই ফত্ফন (ম ফেব) েন্ডকন অস স্থ েনোব 

কসোহরোওয়োফদয র ফনেট আওয়োফমেীকগ্র প নরুিীবকনর অন মফত্ কচকয়ফেকেন । আইউকবর সোমফরে েোসকনর প্রথমফদকে 

রোেননফত্ে দেগুকেো ফনফষে ফেে । ফেন্তু রোেনীফত্র কক্ষকত্র ফবফধফনকষধ উকে কগ্কে কসোহরোওয়োফদয র উকদযোকগ্ এন, ফি, 

এি গ্ঠিত্ হয় । এখন র্ফদ রোেননফত্ে দেগুকেো প নরুিীফবত্ হকয় ফনে ফনে বযোনোকর েোে েকর, ত্কব আইউকবর 

ফবরুকে ঐেযবেভোকব আকন্দোেন েরো র্োকব নো বকে কসোহরোওয়োফদয  আওয়োফমেীগ্ প নরুিীবকনর মত্ কদনফন এবাং কেখ 

ম ফেব র রহমোনকে ফত্রস্কোর েকরন । (“সোাংবোফদকের করোেনোমচো”, কমোহোম্মদ কমোেোকবর পৃিো- ২৯৬, ২৯৭ সূত্রঃ 

আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে) ।  

ফেন্তু কসোহরোওয়োফদয র মৃত্ যর পর আওয়োফমেীকগ্র কনতৃ্য ত্ব কেখ ম ফেব র রহমোকনর হোকত্ ক্রমোিকয় চকে আকস এবাং 

১৯৬৪ সোকের ২৫কে েোন য়োফর আওয়োফমেীগ্ প নরুিীবকনর ফসেোন্ত কনন । এন, ফি, এি এর ভোঙ্গকনর পর রোেননফত্ে 

দেগুকেো ফনে স্বোকথয ১৯৬৪ সোকের ২৪কে ে েোই সফম্মফেত্ ফবকরোধী দে (COP) গ্েন েকর । েোরণ হে আইউব খোন 

১৯৬৫ সোকের ২ েোন য়োফর কপ্রফসকিণ্ট ফনবযোচন কঘোষণো েকরকেন । ত্োই এেে ভোকব আইউব খোকনর সোকথ েড়োই েরো 

র্োকব নো বকে আওয়োফমেীগ্, নযোপ, েোমোয়োকত্ ইসেোমী, েোউফেে ম সফেম েীগ্ ও কনেোকম ইসেোমী পোটিয  ফমকে COP 

গ্েন েকর এবাং কমোহোম্মদ আেীর ফেন্নোহর ভফি িোকত্মো ফেন্নোহকে কপ্রফসকিণ্ট ফহকসকব মকনোয়ন কদয় । ফনবযোচকন ৮০ 

হোেোর কমৌফেে গ্ণত্ফন্ত্রর (ইউফনয়ন পফরষদ হকত্ ফনবযোফচত্) মকধয আইউব খোন পোন ৪৯,৯৫১ এবাং িোকত্মো ফেন্নোহ পোন 

২৮,৬৯১ কভোট । এই কভোকটর মকধয পূবয বোাংেোয় আইউব খোন পোন ২১,০১২ এবাং িোকত্মো ফেন্নোহ পোন ১৮,৪৩৪ কভোট । 

১৯৬৫ সোকের ফনবযোচন আইউকবর হোত্কে েফিেোেী েরে । ফেন্তু ৬৫ এর পোে-ভোরত্ র্ কের পর ত্োসখন্ড চ ফি 

আইউকবর সমথযন হ্রোস েকর । ত্োসখন্ড চ ফির পর আইউকবর ফপ্রয়পোত্র পররোষ্ট্রমফন্ত্র ে েফিেোর আেী ভ কট্টো আইউকবর 

সোকথ সম্পেয  ফেন্ন েকর মফন্ত্রসভো হকত্ কবফরকয় আকসন এবাং ফপপেস পোটিয  গ্েন েকরন । ত্খন আইউব এর ফবরুকে 

আকন্দোেন েফিেোফে েরোর েনয েোরোরুে কেখ ম ফেকবর ম ফির েনয ফত্ফন ফববৃফত্ কদন, “কেখ ম ফেব এেেন েোত্ীয় 
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কনত্ো । ৬ দিো েমযসূচী আকেোচনোর উপর্ ি । কেখ 

ম ফেব সোকহবকে ত্োর ফনেস্ব রোেননফত্ে ও 

অথযননফত্ে ফচন্তোধোরোর েনয ফবফেন্নত্োবোদী বফেয়ো 

আখযো প্রদোন ঠিে নকহ ।” (তদফনে আেোদ, ২৭ 

অকক্টোবর ১৯৬৭, সূত্রঃ আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র 

ফত্নেোে) ।  

 

আইউব খোন আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেো প্রত্যোহোর 

েকর কেখ ম ফেব র রহমোনকে ম ফি কদন এবাং ম ফেব-ভ কট্টো র্োকত্ সমকঝোত্ো েকর এেসোকথ আকন্দোেন েরোর স কর্োগ্ নো 

পোয়, কসেনয ফত্ফন ম ফেকবর সোকথ আকেোচনো েকর ত্োকে পোফেস্তোকনর প্রধোনমফন্ত্র হওয়োর প্রস্তোব কদন । 

(আত্মঘোত্ীরোেনীফত্র ফত্নেোে ২য় খন্ড পৃিো ৩২৪) ।  

এ বযোপোকর ফবস্তোফরত্ ফববরণ ফে, িফিও কচৌধূরীর “অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদন গুফে” বইকয়র ৪৪ পৃিোয় আকে । 

ফববরণটি হে “বোইে পফরবোকরর অন্তভূয ি এে পফরবোর হকেও হোরুন ভ্রোতৃ্দ্বকয়র দীঘযফদকনকর বন্ধ ত্ব ফেে কেখ ম ফেকবর 

সোকথ, র্োকে ত্োরো দীঘযফদন রোেননফত্ে ফনর্যোত্ন কভোকগ্র সময় ৩ হোেোর টোেো েকর মোকসোহোরো এবাং অনযোনয স কর্োগ্-

স ফবধো ফদকয়ফেকেন । এ সময় আেত্োি গ্ওহকরর সহকর্োফগ্ত্োয় আইয় ব হোরুন ভ্রোতৃ্য দ্বকয়র এ কখদমত্কে বযবহোর 

েরকেন-ম ফেকবর সোকথ এেটো কবোঝোপড়োয় আসকত্-র্ো ফেে আইউকবর সবযকেষ আেো-ভরসো ।  

------ কবোঝোপড়ো এই ফেে কর্, কেখ ম ফেব পূবয পোফেস্তোকনর আঞ্চফেে স্বোয়িেোসনসহ সাংসদীয় বযবস্থোর অধীকন 

পোফেস্তোকনর প্রধোনমফন্ত্র হকবন । ইউস ি হোরুন ইফত্মকধযই পফিম পোফেস্তোকনর গ্ভণযর ফহকসকব েপথ গ্রহণ েকরন এবাং 

কেখ ম ফেকবর প্রোথী এম এন হুদোকে পূবয পোফেস্তোকনর গ্ভণযর েরো হয় । আর আইউব খোন সাংসদীয় পেফত্র অধীকন 

কপ্রফসকিণ্ট কথকে র্োকবন ।”  

আইউব-ম ফেকবর এ কগ্োপন কবোঝোপড়োর খবর ভ কট্টো কপকয় র্োন কেনোকরে কহি কেোয়োটয োকরর ত্োর বন্ধ কদর মোধযকম 

ফবকেষ েকর কেনোকরে পীরেোদোর মোধযকম । এ কবোঝোপড়ো িোুঁ স হকয় র্োওয়োর েোরকণ বোঙ্গোেীকদর মকধয ভোবমূফত্য  নষ্ট 

হকব ফচন্তো েকর কেখ ম ফেব ঘোবকড় কগ্কেন । (অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদন গুফে পৃিো ৪৪, ৪৫) ।  

এ বযবস্থোয় কেখ ম ফেব র্োকত্ আইউব খোকনর সোকথ হোত্ ফমেোকত্ নো পোকরন 

ত্োর েনয মোওেোনো ভোসোনী ও ভ কট্টো এেসোকথ েোে েরকত্ থোকেন । এ 

বযোপকর উভয়ই েোহকরর ম ফচ কগ্ইকট সফম্মফেত্ ভোকব এে েনসভোয় ভোষণ 

কদন । ভোষকণ ভোসোনী হুফেয়োর েকর কদন ম ফেব র্ফদ এফেট কেোেকদর সোকথ 

ফমকে গ্রীবকদরকে বরবোদ েরোর কচষ্টো েকরন, ত্কব ত্োকে পূবয পোফেস্তোকন 

কর্কত্ কদয়ো হকব নো । (আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে ২য় খন্ড পৃিো ৩২৫)  

ক্রমোিকয় আইউব খোকনর পত্কনর েনয েহকরর েোত্র-েনত্োরো গ্ণআকন্দোেন গ্কড় ত্ কে, র্ো ইফত্হোকস ৬৯ এর 

গ্ণঅভ যত্থোন নোকম পফরফচত্ । ৬৯ এর গ্ণঅভ যত্থোন সম্পকেয  বত্য মোন প্রেকন্মর এেটি ভ ে ধোরণো হে, এটি বোাংেোকদকের 
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স্বোধীনত্োর েনয পূবয বোাংেোয় সাংঘটিত্ এেটি গ্ণঅভ যত্থোন । এ ভ ে ধোরণোর েোরণ হে, আমোকদর নত্ ন প্রেন্ম কনত্োকদর 

প্রচোফরত্ ভ ে ইফত্হোস দ্বোরো পফরচোফেত্ হকয় থোকে ।  

ফেন্তু ৬৯ এর গ্ণ-অভ যত্থোন ফেে আইউব খোকনর পত্কনর েনয পূবয বোাংেো (পূবয পোফেস্তোন) ও পফিম পোফেস্তোকন 

সাংঘটিত্ আকন্দোেন । বরাং পূবয বোাংেোয় কর্ গ্ণঅভ যত্থোন হকয়কে, ত্োর কচকয় পফিম পোফেস্তোকনর মোত্রো কবফে ফেে । এ 

অভ যত্থোকনর র্োত্রো শুরু হকয়ফেে পফিম পোফেস্তোন হকত্ এবাং পূবয বোাংেোয় আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেোর েোরকণ সৃষ্ট 

অসকন্তোকষর সোকথ এটি র্ ি হকয় গ্ণফবকস্ফোরকণ পফরণত্ হয় এবাং পূবয বোাংেোয় এ আকন্দোেকনর সময় ৬ দিো েনফপ্রয়ত্ো 

পোয় এবাং এেই সোকথ েোত্ররো ১১ দিো প্রদোন েকর ।  

নত্ ন রোষ্ট্র বোাংেোকদকের অভ যদকয়র অগ্রপফথে এবাং ভোষোনসফনে েনোব অফে আহোদ ত্োর “েোত্ীয় রোেনীফত্” বই এর 

৩২১ হকত্ ৩৪১ পৃিোয় ৬৯ এর গ্ণ অভ যত্থোন সম্পকেয  র্ো ফেকখকেন, ত্ো নত্ ন প্রেকন্মর েনয ত্ কে ধরফে - “উির 

পফিম সীমোন্ত প্রকদকে অবফস্থত্ েোফন্ডকেোটোকে ফেে ফবকদে হইকত্ পোচোরেৃত্ মোকের বোেোর । রোওয়োেফপফন্ড গ্িয ন 

েকেকের ৭০ েন েোত্র েোফন্ডকেোটোে হইকত্ ফবকদেী মোে ক্রয় সাংক্রোন্ত অফত্ ত্ ে ঘটনোকে কেন্দ্র েফরয়ো েোত্র ও 

প্রেোসন েতৃ্য পকক্ষর মকধয ফবকরোধ বোুঁ কধ । উকেখয েোস্টমস েতৃ্য পক্ষ েোত্রকদর ক্রয়েৃত্ ফবকদেী মোে বোকেয়োি েফরয়োফেে 

। এই ফবকরোধই অল্প েকয়েফদকনর মকধযই েোত্র প্রফত্বোদ আকন্দোেন হইকত্ অপ্রফত্করোধয গ্ণআকন্দোেকনর রূপ পফরগ্রহ 

েকর । পোফেস্তোন ফপপেস পোটিয র কচয়োরমযোন ে েফিেোর আেী ভ কট্টো সূচনো হইকত্ পফরফস্থফত্র স কর্োগ্ গ্রহকণর ফনফমি 

েোত্রকদর পক্ষোেম্বন েকরন । ৭ই নকভম্বর (১৯৬৮)  

----- প ফেকের গুেীকত্ রোওয়োেফপফন্ডকত্ আে ে হোফমদ ফনহত্ হয় । িকে সমগ্র পফিম পোফেস্তোকন গ্ণ আকন্দোেকনর 

ফবকস্ফোরণ ঘকট ।”  

পূবয বোাংেোয় মওেোনো ভোসোনী পফিম পোফেস্তোকনর এ আকন্দোেকনর সোকথ এেোত্মত্ো কঘোষণো েকরন । এর বযোপোকর অফে 

আহোদ কেকখন, “মওেোনো ভোসোনী েতৃ্য ে সৃষ্ট অেোন্ত রোেননফত্ে পফরফস্থফত্কত্ ৩০কে ফিকসম্বর (১৯৬৮) হোফত্য়োফদরোয় 

প ফেকের গুেীকত্ ৩ েন ফনহত্ হয় ।  

-------পূবয ও পফিম পোফেস্তোকন েোত্র আকন্দোেন, ে েফিেোর আেী ভ কট্টোর কগ্রিত্োর ও পোফেস্তোন ফবমোন বোফহনীর 

প্রোিন এয়োর ভোইস মোেযোে আসগ্র খোকনর এে বযফির েোসন অবসোকনর দোফবকত্ গ্ণ আকন্দোেকন কর্োগ্দোন, সমগ্র 

পোফেস্তোকন প্রফত্ফনফধত্ব সরেোর প্রফত্িো আকন্দোেকনর নূত্ন পটভূফম রচনো েকর । ত্োই সমগ্র কদেবোসী গ্ণআকন্দোেন 

পফরচেনোর ত্োফগ্কদ পোফেস্তোন নযোেনোে আওয়োফম পোটিয র ভোরপ্রোি সভোপফত্ আমীর কহোকসন েোহ, পোফেস্তোন কনেোকম 

ইসেোমী পোটিয র সভোপফত্ কচৌধূরী কমোহোম্মদ আেী, পোফেস্তোন েফমকত্-উে-উেোমো-ই ইসেোকমর কসকক্রটোফর কেনোকরে 

ম িফত্ মোহম দ, পূবয পোফেস্তোন আওয়োফমেীকগ্র ভোরপ্রোি সভোপফত্ তসয়দ নেরুে ইসেোম, ফনফখে পোফেস্তোন ম সফেম 

েীগ্ সভোপফত্ মমত্োে কমোহোম্মদ খোন কদৌেত্োনো, নযোেনোে কিকমোকক্রটিে িকণ্টর সভোপফত্ ন রুে আমীন, েোমোয়োকত্ 

ইসেোমী পোফেস্তোন ভোরপ্রোি আমীর কত্োিোকয়ে আহমদ, পোফেস্তোন আওয়োফমেীগ্ সভোপফত্ নওয়োবেোদো নসরুেোহ খোন 

এর স্বোক্ষকর ৮ দিো দোবী আদোকয়র উকেকেয কিকমোকক্রটিে এযোেেন েফমটি (িোে) গ্েন েরো হয় ।  

------এইভোকব বযফি স্বোধীনত্ো হরণেোরী ও ফনয়মত্োফন্ত্রে আকন্দোেন ফবকরোধী এে বযফি েোসকনর ফবরুকে গ্ণফবকক্ষোভ 

ক্রমেঃ পূবয পোফেস্তোকনর রোেপথকে প্রেফম্পত্ েফরয়ো কত্োকে ।  

---- আইন েৃাংখেো বোফহনীর গুেীকত্ এ এম আসোদুিোমোকনর বক্ষ ফবদীণয হয় ।  
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------ কেোে ফমফেকে কেখ ম ফেব র রহমোন, ে েফিেোর আেী ভ কট্টো, খোন কমোহোম্মদ ওয়োেী খোন ও মফণ ফসাংহ সহ 

রোেননফত্ে বন্দীকদর ম ফি দোবী  

------- আেোে বোত্োস প্রেফম্পত্ হয় ।”  

খযোফত্মোন কেখে ও রোষ্ট্রফবজ্ঞোনী ফে, িফিও কচৌধূরী ত্োর “অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে” বইকয়র ৩৯ ও ৪০পৃিোয় 

ফেকখকেন “নকভম্বকরর প্রথম ফদকে রোওয়োেফপফন্ডকত্ েোত্র-প ফেকের সাংঘকষযর িকে ১৯৬৮ সোকের ৭ই নকভম্বকর 

প ফেকের গুেীকত্ এেেন েোকত্রর মৃত্ যর পরপরই গ্ণ-অসকন্তোকষর কঢউ প্রচন্ড ভোষো পোয় এবাং ত্োর সোাংঘোফত্ে 

বফহঃপ্রেোে ঘকট ।  

------ েোত্র, সোাংবোফদে, িোিোর, ইফণ্েফনয়োর, এবাং শ্রফমে সবোই আইয় ফব রোেননফত্ে পেফত্ খত্ম েরোর েনয 

আকন্দোেকন কর্োগ্ কদয় ।  

------- ত্োরপর এেবোর র্খন এ আকন্দোেন পূবয পোফেস্তোকন েফড়কয় পড়ে ত্খন ত্ো ফভন্নরূপ ধোরণ েরে । কসখোকন এটো 

আইয় ব বো ত্োর সরেোকরর ফবরুকে ফবকক্ষোভ মোত্র আর রইে নো বরাং বোঙ্গোেীরো র্োকে ভোবত্ পফিম পোফেস্তোকনর ত্থো 

পোজেোবীকদর আফধপত্যত্োর ফবরুকে ফবকরোকহ পফরণত্ হে ।”  

উপকরোি ত্থযগুকেো উপকরোি বইসমূহ েোড়োও েনোব ম নত্োফসর মোম ন ও েয়ন্ত কুমোর রোকয়র “বোাংেোকদকে ফসফভে 

সমোে প্রফত্িোর সাংগ্রোম” এবাং সরেোর েোহোব েীন আহমকদর “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” বইকয় পোকবন ।  

৬৯ এর গ্ণ-আকন্দোেন ফবকেষণ েরকে কদখো র্োয় কর্, ফভন্ন আদকেযর রোেননফত্ে দেগুকেো এেফত্রত্ হকয় “িোে” গ্েন 

েকরফেে আইয় ব খোকনর পত্কনর েনয । ত্োই “িোে” এর মকধয আওয়োফমেীগ্, েোমোয়োকত্ ইসেোমী, কনেোকম ইসেোমী, 

েফময়কত্ উেোমো, ম সফেম েীগ্, নযোপ এর মত্ িোন, বোম, এবাং ইসেোমপফন্থকদর সমিয় ঘকটফেে । উকেেয হে, 

রোেননফত্ে ক্ষমত্ো পোওয়োর েনয আদেয কেোন ফবষয় নয়, কর্ কেউ এর সোকথ ফমকে আকন্দোেন েরো র্োকব এবাং বড় েত্রু 

দূর হকে ক্ষমত্োর েনয ফনকেকদর মকধয র্ দ্ধ শুরু েরকত্ হকব । ৬৯ এর আকন্দোেকন েোত্রকদর ১১দিোর ৩য় দিোয় পূবয 

বোাংেোর স্বোয়ত্ব েোসন এবাং ৪থয দিোয় কবে ফচস্তোন, উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদে, ফসন্ধ সহ সেে প্রকদকে স্বোয়ত্বেোসকনর 

েথো বেো হকয়কে । ১ম দিোয় স্বেে েকেেসমূহকে প্রোকদফেেী েরকণর নীফত্ পফরত্যোকগ্র েথো বেো হকয়কে । এর 

েোরণ হে প্রোকদফেেীেরণ েরো হকে 

ফেক্ষে মহোেকয়রো রোেনীফত্ েরোর 

স কর্োগ্ পোকবন নো । আবোর মোতৃ্ভোষোয় 

মোধযকম সবযস্তকর ফেক্ষোর বযবস্থো েফরকত্ 

হইকব । ফেন্তু দুঃখেনে হে স্বোধীনত্োর 

৪২ বের পরও ঢোেো, চট্টগ্রোম, 

রোেেোহীসহ ফবফভন্ন ফবশ্বফবদযোেকয় 

ফেক্ষোর মোধ্র্ম হে ইাংকরফে ভোষো । 

রোেননফত্ে সমকঝোত্োয় বযথয হকয় এবাং 

গ্ণ-আকন্দোেকনর ম কখ আইউব খোন 

১৯৬৯ সোকের ২৪কে মোচয  কসনোবোফহনীর 
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প্রধোন ইয়োহইয়ো খোনকে ক্ষমত্ো গ্রহকণর অন করোধ েকরন এবাং ইয়োহইয়ো খোন ২৫কে মোচয  পোফেস্তোকনর কপ্রফসকিণ্ট 

ফহকসকব েপথ গ্রহণ েকরন । েপথ গ্রহকণর পর ইয়োহইয়ো খোন ১৯৭০ সোকের মকধয ফনবযোচকনর ফসেোন্ত গ্রহণ েকরন এবাং 

কস কমোত্োকবে ১৯৭০ সোকের ফিকসম্বকরর মকধয কেন্দ্রীয় ও প্রোকদফেে পফরষকদর ফনবযোচন েকরন ।  

ফনবযোচকনর প্রচোর অফভর্োকন আওয়োফমেীগ্ ৬ দিোর প্রচোরণো চোেোয় এবাং এেই সোকথ েট্টর সোম্প্রদোফয়ে ফচন্তোধোরোর 

প্রসোর ঘটোয় । আওয়োফমেীকগ্র মত্ এেটি দকের সোকথ সোম্প্রদোফয়ে েে কদকখ অকনকে অবোে হকত্ পোকরন । ফেন্তু 

বোস্তব হে আওয়োফমেীগ্ সবসময় সোম্প্রদোফয়ে রোেনীফত্কত্ ফবশ্বোসী ফেে ।  

আমোকদর মকন এমন এেটি ধোরণো েকন্মকে কর্, সোম্প্রদোফয়েত্ো বেকত্ শুধ মোত্র ধমীয় সোম্প্রদোফয়েত্োকে ব ঝোয় । 

প্রেৃত্পকক্ষ সোম্প্রদোফয়েত্ বণয ফভফিে হকত্ পোকর, র্ো দফক্ষণ আফিেোকত্ ফেে । আবোর আর্য রি সবকচকয় উন্নত্, ত্োর 

ফভফিকত্ ফহটেোকরর সোম্প্রদোফয়ে মকনোভোকবর েোরকণ ২য় ফবশ্বর্ কের অবত্োরণো হকয়ফেে । আবোর ভোরকত্ আর্য রকির 

উপর ফভফি েকর বণয ফহন্দ কদর সোম্প্রদোফয়ে ফচন্তো-ধোরো ফবস্তোর েোভ েকরকে । সোম্প্রদোফয়েত্ো ভোষো ফভফিে েোত্ীয়ত্োর 

মোধযকমও হকত্ পোকর । আওয়োফমেীগ্ ত্োর েন্মেি হকত্ই পোফেস্তোকন ভোষোফভফিে েোত্ীয়ত্োর ফভফিকত্ বোঙ্গোেী 

েোত্ীয়ত্োবোকদর মোধযকম সোম্প্রদোফয়ে রোেনীফত্ শুরু েকর ।  

এ রোেনীফত্র উকেেয ফেে বোঙ্গোেী েনগ্কণর মকধয সোম্প্রদোফয়ে েোত্ীয়ত্োকবোধ সৃফষ্ট েরকত্ পোরকে শুধ মোত্র বোঙ্গোেীকদর 

কভোকট সোরো পোফেস্তোন েোসন েরো র্োকব । এখোকন উকেখয কর্, আওয়োফমেীকগ্র বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োকবোকধর েোরকণ ৭১ এর 

র্ কে পূবয বোাংেোর কবৌে, চোেমো এবাং অনযোনয উপেোত্ীরো অাংে গ্রহণ েকরফন এবাং ত্োরো আওয়োফমেীকগ্র ফবপকক্ষ 

অবস্থোন ফনকয়ফেে ।  

৭০ এর ফনবযোচকন আওয়োফমেীকগ্র বিবয ফেে আমরো (বোঙ্গোেী) এবাং ওরো (অবোঙ্গোেী) ।  

ফনবযোচকনর সময় এবাং এর অকনে পূবয হকত্ই আওয়োফমেীগ্ প্রচোর শুরু েকর  

 পূবয বোাংেোর উপর অবোঙ্গোেী পফিম পোফেস্তোনীকদর কেোষণ,  

 পূবয বোাংেোয় পকণযর দোম কবফে,  

 সমস্ত উন্নয়ন পফিম পোফেস্তোকন হকে, চোকুরীকত্ পফিম পোফেস্তোনীরো কবফে  

এবাং মোন ষ এেথোগুকেো ফবশ্বোস েরকত্ থোকে । অনযফদকে ম সফেম েীগ্, েোমোয়োকত্ ইসেোমী, কনেোকম ইসেোমী এ 

ধরকনর েথোগুকেো নো বেোর েোরকণ, ত্োরো পূবয বোাংেোর মোন কষর সমথযন আদোয় েরকত্ পোকরফন ।  

পূবয বোাংেোর েনগ্ণ মকন েকরফেে আওয়োফমেীগ্ ত্োকদরকে পফিম পোফেস্তোকনর মত্ েম দোকম খোওয়োকত্ পোরকব, 

চোকুরীকত্ ত্োকদর অাংেগ্রহণ বোড়কব, কদকের উন্নয়ন বৃফে পকব । ৭০ এর ফনবযোচকন কেখ ম ফেব র রহমোন ত্োর র্োদুেরী 

েকন্ঠর মোধযকম সোরো পূবয বোাংেোর অফধেোাংে মোন কষর মন েয় েকরন । ত্োর বিবযগুকেো মোন ষ বোে-ফবচোর নো েকর ফবশ্বোস 

েরকত্ েোগ্ে । ফত্ফন প্রচোর েরকেন কেন্দ্রীয় সরেোকর চোকুরীকত্ বোঙ্গোেীরো মোত্র ১৫% এবাং পফিম পোফেস্তোনীরো ৮৫% । 

পফরসাংখযোনটি সঠিে, ফেন্তু এর ফভত্র েোরণ রকয়কে । ১৯৪৭ সোকে র্খন ভোরত্ ও পোফেস্তোন রোকষ্ট্রর উদ্ভব হে, ত্খন 

পূবয বোাংেোয় মোত্র এেেন বোঙ্গোেী ম সেমোন ইফন্ডয়োন ফসফভে সোফভয কস ফেকেন এবাং বৃটিেকদর মকত্ অসোমফরে েোফত্ 
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হওয়োর েোরকণ সোমফরে বোফহনীকত্ বোঙ্গোেীকদর সাংখযো ফেে অন কেখয । (ফে, িফিও কচৌধূরী “অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ 

ফদনগুফে” ১৭ পৃিো, সরেোর েোহোব েীন আহমদ “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” ৯৬পৃিো) ।  

আবোর কদে ফবভোকগ্র েোরকণ পূবয বোাংেোর চোকুরীেীফব ফহন্দ রো অপেন ফদকয় ভোরকত্ চকে র্োয় । কর্মন পূবয বোাংেোর 

এেেন ফহন্দ  সোকেয ে অফিসোর ভোরকত্র কেোন এে এেোেোর সোকেয ে অফিসোর ফহকসকব স্থোনোন্তফরত্ হন । আবোর 

এেেন ফহন্দ  প ফেে অফিসোর ভোরকত্র কেোথোও প ফেে অফিসোর ফহকসকব ফনকয়োগ্ পোন । িকে পূবয বোাংেোয় প্রচ র 

পফরমোকণ সরেোরী চোকুরীর পদ খোফে থোকে । এই খোফে পদগুকেো ঐফত্হোফসে েোরকণ পূবয বোাংেোর েৃফষেীফব মোন কষরো 

ফেফক্ষত্ নো হওয়োর েোরকণ পূরণ েরকত্ পোকরফন । পূবয বোাংেোর এই েূনয সরেোরী পদগুকেো এবাং কেকন্দ্রর পদগুকেো 

ভোরত্ কথকে আগ্ত্ অবোঙ্গোেী ম সেমোন এবাং পোজেোকবর ম সেমোনরো দখে েকর কনয় ।  

ত্খনেোর সময় এটিই স্বোভোফবে ফেে । কস সময় সরেোরী চোকুরীকত্ পূবয বোাংেো, পফিম পোফেস্তোকনর কবে ফচস্তোন, ফসন্ধ  ও 

উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকের অবস্থো কমোকটই ভোে ফেে নো । ফেন্তু কেখ ম ফেব র রহমোন অফত্ চত্ রত্োর সোকথ ভোরত্ 

হকত্ আগ্ত্ অবোঙ্গোেী ম সেমোন এবাং পোজেোকবর ম সেমোনকদরকে এেসোকথ পফিম পোফেস্তোনী ফহকসকব ফচফহ্নত্ 

েকরকেন । উকেখয কর্, কেকন্দ্রর চোকুরীকত্ ৪৭ এ পূবয বোাংেোর অাংে কর্খোকন ০% ফেে, কসখোকন ১৯৭০ সোকে ১৫% এ 

উন্নীত্ হওয়ো, একেবোকর খোরোপ পফরসাংখযোন নয় । কসসময় বোঙ্গোেীকদর সরেোরী চোকুরীকত্ অফধে হোকর ফনকয়োগ্ কদয়োর 

েোরকণ ১৯৭০ সোকে পূবয বোাংেোয় প্রোকদফেে বোঙ্গোেী অফিসোকরর সাংখযো র্কথষ্ট পফরমোকণ উন্নীত্ হওয়োর েোরকণ স্বোধীনত্োর 

পর প্রেোসন চোেোকনোর েনয বোাংেোকদেকে ফবকদে হকত্ প্রেোসফনে েমেত্য ো ধোর েরকত্ হয়ফন । এগুকেো সম্ভব হকয়ফেে 

ত্ৎেোেীন কেন্দ্রীয় সরেোর েতৃ্য ে বোঙ্গোেীকদর কেোটো ফভফিে ফনকয়োগ্ প্রদোকনর েোরকণ ।  

এখোকন এেটি েথো নো বেকে হয় নো কর্, ১৯৪৭ সোকে কেকর বোাংেো, আব ে হোফেম, নোফেম েীন, আেরম খোুঁ , 

কসোহরোওয়োফদয  স্বোধীন অখন্ড বোাংেোর েথো বকেফেকেন, ফেন্তু েোকহোর প্রস্তোব অন র্োয়ী স্বোধীন পূবয বোাংেোর েথো বকেনফন । 

েোরণ ত্োরো ভোে েকরই েোনকত্ন, স্বোধীন পূবয বোাংেোয় ম সেমোনরো ৮০% এবাং অনগ্রসর হওয়োর েোরকণ সাংখযোেঘ  

চোকুরীেীফব ও বযবসোয়ী ফহন্দ রো ভোরত্ চকে কগ্কে পূবয বোাংেোর প্রেোসফনে েোেোকমো গ্েন েরো র্োকব নো এবাং এর 

অথযনীফত্র কেোন ফভফি থোেকব নো ।  

ফেন্তু ঐফত্হোফসেভোকব সত্য কর্, ১৯৪৭ হকত্ ১৯৭০ সোকের মকধয পূবয বোাংেোয় প্রেোসফনে, অথযননফত্ে ও সোমফরে 

েোেোকমো গ্কড় উকে, র্োর ফভফিকত্ ১৯৭১ এর পর বোাংেোকদে রোষ্ট্র দোুঁ ড়োকত্ কপকরফেে । র্ফদ ১৯৪৭ এ স্বোধীন রোষ্ট্র ফহকসকব 

পূবয বোাংেোর দোড়োুঁ কনোর ক্ষমত্ো থোেত্, ত্কব আমোকদর পূবয প রুষ কেকর বোাংেো, আব ে হোফেম, নোফেম েীন, আেরম খোুঁ , 

কসোহরোওয়োফদয , আব ে মনস র আহমদ স্বোধীন অখন্ড বোাংেোর েথো নো বকে স্বোধীন পূবয বোাংেোর েথো বেকত্ পোরকত্ন এবাং 

ত্োরো স্বোধীন পূবয বোাংেোর েথো বেকে পূবয বোাংেোকে ১০০০ মোইে দূকরর পফিম পোফেস্তোকনর সোকথ থোেকত্ হত্ নো ।  

পফিম বোাংেোর ফহন্দ  েফমদোরকদর কেোষকণ পূবয বোাংেোর মোন কষর েী অবস্থো ফেে এবাং চোকুরী ও বযবসো কক্ষকত্র ত্োরো কেোন 

অবস্থোকন ফেে, ত্ো েোনোর েনয িফিও িফিও হোণ্টোকরর “ফদ ইফন্ডয়োন ম সফেম” বইটি পড়োর অন করোধ েরফে ।  

েেেোত্োর েফমদোরো পূবয বোাংেোয় ম সেমোনকদর ফদকয় পোট চোষ েরোকত্ো, ফেন্তু পোটেেগুকেো ফেে েেেোত্োয় । এেটিও 

পোটেে ত্োরো পূবয বোাংেোয় স্থোপন েকরনফন । ১৯৪৭ সোকের পর ভোরকত্র অবোঙ্গোেী ম সেমোনরো পূবয বোাংেোয় ৬৮টি 

পোটেে স্থোপন েকর । ফেন্তু কেখ ম ফেব র রহমোন কভোকটর আেোয় বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োবোকদর সোম্প্রদোফয়েত্ো েড়োকনোর 
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েোরকণ এই ফেল্পপফত্রো বোঙ্গোেীকদর আকক্রোকে পফরণত্ হন । কর্ পোটেেগুকেো পোফেস্তোন আমকে ম নোিো েকরফেে, 

স্বোধীনত্োর পর অবোঙ্গোেী ফেল্পপফত্রো চকে র্োওয়োর পর কস পোটেেগুকেোর অফধেোাংে ক্ষফত্র েোরকণ বন্ধ হকয় ফগ্কয়কে ।  

কেখ ম ফেব র রহমোকনর আরও এেটি বিবয বোঙ্গোেী েনগ্কণর হৃদয়কে নোড়ো কদয় । ত্ো হে পূবয বোাংেোর পূুঁফে পফিম 

পোফেস্তোকন চকে র্োয় এবাং কসখোকন বযোপে উন্নয়ন হকে ।  

বিবযটি সঠিে, ত্কব এর ফভত্রও ফেে  েোরণ আকে । পূফেবোদী অথযনীফত্কত্ েম উন্নত্ এেোেোর উন্নয়কনর েনয বোইর 

হকত্ পূুঁফে আনকত্ হয় এবাং পূুঁফের ম নোিো উকদযোিোর ফনেট ফিকর র্োয় । পূবয বোাংেোয় কর্ ফেল্প স্থোপন হকয়ফেে, ত্োর 

মোফেকেরো ফেকেন ভোরত্ীয় অবোঙ্গোেী ম সেমোন এবাং ত্োরো পফিম পোফেস্তোকন বসবোস েরোর েোরকণ ত্োকদর ফেকল্পর 

ম নোিোগুকেো ফনে এেোেোয় ফবফনকয়োগ্ েরকব এটো ফেে স্বোভোফবে ।  

আে বোাংেোকদকে গ্রোমীণ, রফব, বোাংেোফোংে, এয়োরকটে, ইউফনেে, কনসকে ইত্যোফদ ফবকদেী কেোম্পোনীর মোধযকম ত্োকদর 

ম নোিোগুকেো ফনে কদকে স্থোন্তফরত্ হকে নো?  

র্ফদ কেোন এেোেোয় পূুঁফের ঘোটফত্ থোকে, ত্কব উন্নয়কনর স্বোকথয বোইকরর প ুঁফেকে কমকন ফনকত্ হয় । আর এটি 

ঐফত্হোফসেভোকব সত্য কর্, ১৯৪৭ সোকে পূবয বোাংেোর েৃফষেীফব ম সেমোনকদর হোকত্ ফেল্প গ্েকনর েনয কেোন পূুঁফে ফেে 

নো । মোথোফপে  আয় সম্পকেয  বেো হকয়কে, ১৯৬৯-৭০ সোকে পূবয বোাংেোর মোথোফপে  আয় ৩৩১ রুফপ এবাং পফিম 

পোফেস্তোকনর মোথোফপে  আয় ৫৩৭ রুফপ । অথযোৎ পূবয বোাংেোর মোথোফপে  আয় পফিম পোফেস্তোকনর আকয়র ৬১.৬৩% ।  

এখন কদে ফবভোকগ্র সময় অথযোৎ ১৯৪৯-৫০ সোকের ফদকে মোথোফপে  আয় কদখকে কদখো র্োকব কর্, পূবয বোাংেোর মোথোফপে  

আয় ২৮৭ রুফপ (এর এেটি বড় অাংে ফহন্দ কদর, র্োরো ফবফভন্ন সমকয় কদে ত্যোগ্ েকর ভোরকত্ চকে ফগ্কয়কে) এবাং পফিম 

পোফেস্তোকনর মোথোফপে  আয় ফেে ৩৩৮ রুফপ । অথযোৎ পূবয বোাংেোর মোথোফপে  আয় পফিম পোফেস্তোকনর আকয়র ৮৪.৯১% । 

(ত্থয সূত্রঃ পোফেস্তোকনর ৩য় ও ৪থয পঞ্চ বোফষযেী পফরেল্পনো) ।  

অথযোৎ কদখো কগ্ে কর্, ১৯৪৯-৫০ হকত্ ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত উভয় অাংকের মোথোফপে  আয় কবকড়কে, ফেন্তু বোড়োর হোর 

পফিম পোফেস্তোকনর কবফে ফেে বকে পূবয বোাংেোর আয় পফিম পোফেস্তোকনর আকয়র ৮৪.৯১% হকত্ েকম ৬১.৬৩% এ 

চকে একসকে । এটোকে ত্খন খ ব বড় আেোকরর কেোষণ বকে কদখোকনো হকয়ফেে । এর এেটি েোরণ হে পূবয বোাংেো হকত্ 

ফবফভন্ন সমকয় ফহন্দ রো ভোরকত্ চকে র্োয় । ফহন্দ  বোঙ্গোেীকদর ভোরকত্ চকে র্োওয়োর েোরকণ এে ফবরোট পফরমোণ পূুঁফে 

ভোরকত্ স্থোনোন্তফরত্ হয় ।  

েয়ো চযোটোেীর “বোঙ্গেো ভোগ্ হে” বই এর ৩৯ পৃিোয় কেখো আকে ১৯৩৪ সোকে বণয ফহন্দ কদর মোথোফপে  আয় ফেে ৪৩৬ 

টোেো এবাং এর নীকচর মধযফবি কশ্রণীর ফহন্দ কদর ফেে ২৩৬ টোেো । অত্এব এই পফরমোণ ১৯৪৭ সোকে আরও কবফে হকব । 

এই সমস্ত ফহন্দ কদর ফবফভন্ন সমকয় ভোরকত্ চকে র্োওয়োর েোরকণ পূবয বোাংেোর মোন কষর মোথোফপে  আকয়র বৃফের পফরমোণকে 

েফমকয় কদয় । এমনফে ১৯৫৯-৬০ সোকে পূবয বোাংেোর মোথোফপে  আয় ১৯৪৯-৫০ সোকের ২৮৭ রুফপ হকত্ েকম ২৭৮ রুফপ 

হকয় র্োয় । এটো হওয়োর েোরণ হে সরেোরী ও কবসরেোরী উকদযোকগ্ পূবয বোাংেোর ম সেমোনকদর কর্ আয় কবকড়ফেে, 

ফহন্দ কদর কদে ত্যোকগ্র েোরকণ পূুঁফের ফনগ্যমকনর েনয সোমগ্রীে মোথোফপে  আয় েকম ফগ্কয়ফেে ।  

ফেন্তু এ সমসযো পফিম পোফেস্তোকন ফেে নো । আবোর এটোও ঠিে ৪৭ পূবয ত্ েনোমূেেভোকব েফিেোেী অবেোেোকমো থোেোর 

েোরকণ পূবয বোাংেোর আয় বৃফের হোকরর ত্ েনোয় পফিম পোফেস্তোকনর আয় বৃফের হোর কবফে ফেে ।  
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েনোব সরেোর েোহব েীন আহমদ ত্োর “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” বইকয়র ৯৭ পৃিোয় রোকেন্দ্র প্রসোকদর “ইফন্ডয়ো 

ফিভোইকিি” বই এর ২৯৫-২৯৬ পৃিো হকত্ উকেখ েকরকেন, পূবয বঙ্গ, পফিম পোজেোব, উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদে, 

কবে ফচস্তোন ও ফসন্ধ  (ত্দোফনন্তন পোফেস্তোকনর ) অাংকে বৃটিে ভোরকত্র ফেল্প ফেে কমোট ফেকল্পর ১৩.৯% এবাং এর মকধয পূযব 

বকঙ্গ এর অাংে ফেে ২.৭% । অথযোৎ পফিম পোফেস্তোকন ১৯৪৭ সোকে ফেল্প ফেে বৃটিে ভোরকত্র ১১.২%, র্ো পূবয বোাংেো 

হকত্ ৮.৫% কবফে । অথযোৎ ১৯৪৭ সোে হকত্ই পূবয বোাংেো ও পফিম পোফেস্তোকনর মকধয ফেকল্পর কক্ষকত্র বযোপে বযবধোন 

থোেোর েোরকণ ত্োকদর মোথোফপে  আয় বৃফের কক্ষকত্র সমত্ো অেয ন সম্ভব হয়ফন ।  

বত্য মোন ২০১০ সোকের উভয় কদকের মোথোফপে  আয় ত্ েনো েরকে উপকরোি সত্যত্োর প্রমোণ পোওয়ো র্োকব । ২০১০ 

সোকে International monetary fund এর ত্থযোন র্োয়ী বোাংেোকদকের মোথোফপে  আয় ৬৩৮ মোফেয ন িেোর এবাং 

পোফেস্তোকনর মোথোফপে  আয় ১০৫০ মোফেয ন িেোর । একক্ষকত্র বোাংেোকদকের মোথোফপে  আয় পোফেস্তোকনর মোথোফপে  আকয়র 

৬০.৭৬ % । অথযোৎ ১৯৭০ সোকের সোকথ ত্ েনো েরকে স্বোধীনত্োর ৩৯ বের পরও বোাংেোকদকের অাংে পোফেস্তোকনর 

ত্ েনোয় ১% েকম কগ্ে । মোথোফপে  আয় আমোকদরকে বকে ফদকে পোফেস্তোকনর সোকথ ত্ েনো েরকে ১৯৪৯-৫০ হকত্ 

১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পূবয বোাংেোর মোথোফপে  আকয়র বৃফের হোর এবাং ১৯৭২ হকত্ ২০১০ পর্যন্ত মোথোফপে  আকয়র বৃফের হোর 

প্রোয় এেই । অথযোৎ মোথোফপে  আয় েম হোকর বৃফে পোওয়োর কর্ কদোষ ত্ৎেোেীন আওয়োমী অথযনীফত্ফবদ করহমোন 

কসোবহোনসহ অকনকের দ্বোরো পফিম পোফেস্তোকনর উপর চোপোকনো হকয়ফেে, ফেন্তু স্বোধীনত্োর ৩৯ বের পর আমরো 

পোফেস্তোকনর ত্ েনোয় আমোকদর মোথোফপে  আয় কবফে হোকর বোড়োকত্ পোফরফন । বরাং ২০১০ সোকে বোাংেোকদকের অাংে ১৯৭০ 

সোকের ৬১.৬৩% হকত্ েকম ৬০.৭৬% এ একসকে ।  

আওয়োফমেীকগ্র আরও এেটি পফরসাংখযোন হে ১৯৪৭ হকত্ ১৯৬৯ পর্যন্ত পূবয বোাংেোয় উন্নয়ন বযয় ফেে ৩০০০ কেোটি 

রুফপ এবাং পফিম পোফেস্তোকন ৬০০০ কেোটি রুফপ । অথযোৎ ৩৩.৩৩% পূবয বোাংেোয় এবাং ৬৬.৬৭% পফিম পোফেস্তোকন 

বযয় হকয়কে । পফরসাংখযোনটি একেবোকর ঠিে ।  

ত্কব ফবকেষকণর বযোপোর রকয়কে । পূবয বোাংেো ও পফিম পোফেস্তোকন েনসাংখযো প্রোয় সমোন । অত্এব েনসাংখযোর 

অন পোকত্ পূবয বোাংেোর উন্নয়ন বযয় ৩০০০+৬০০০=৯০০০ কেোটি রুফপর অকধযে ৪৫০০ কেোটি অথযোৎ ৫০% হওয়ো উফচৎ 

ফেে । ফেন্তু উন্নয়কন এেোেোর আয়ত্নকে গুরুত্ব ফদকে ফভন্ন িেোিে আকস । পূবয বোাংেোর আয়ত্ন হণ ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ্ 

ফেকেোফমটোর । অনযফদকে পোজেোব, কবে ফচস্তোন, ফসন্ধ , উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদেসহ পফিম পোফেস্তোকনর আয়ত্ন হে 

৭,৯৬,০০০ বগ্য ফেকেোফমটোর, র্ো পূবয বোাংেোর আয়ত্কনর ৫ গুণ এর ফেে  কবফে । িকে পূবয বোাংেোয় এেটি প্রোথফমে 

ফবদযোেয় স্থোপন েরকে র্ফদ ২০০ েোকত্রর ফেক্ষো কদয়ো সম্ভব হয়, ত্কব এই ২০০ েোকত্রর ফেক্ষোর েনয পফিম পোফেস্তোকন 

েমপকক্ষ ৪টি প্রোথফমে ফবদযোেয় তত্ফর েরকত্ হকব । েোরণ কবে চ প্রকদকে প্রোথফমে ফবদযোেয় স্থোপন েরকে ফসন্ধ , 

পোজেোব বো উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকের ফেশুরো পোকয় কহকট কবে চ প্রকদকের কস ফবদযোেকয় পড়কব এ েল্পনো উন্নয়ন 

অথযনীফত্ফবদরো েী েরকত্ পোকরন? বরাং ফসন্ধ , পোজেোব বো উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকের েনযও এেটি প্রোথফমে 

ফবদযোেকয়র প্রকয়োেন ।  

অথযোৎ পূবয বোাংেোয় এেটি প্রোথফমে ফবদযোেয় স্থোপন েরকে চোরটি প্রকদে ফমকে পফিম পোফেস্তোকন ৪টি প্রোথফমে ফবদযোেয় 

স্থোপন েরকত্ হয় । হকত্ পোকর পূবয বোাংেোয় েনসাংখযোর আফধকেযর েোরকণ এেটি ফবদযোেকয় ফদকয় ২০০ েোকত্রর ফেক্ষো 

কদয়ো র্োয়, ফেন্তু পফিম পোফেস্তোকন ঘনবসফত্ নো থোেোর েোরকণ এেটি ফবদযোেকয়র মোধযকম ৫০ েন েোত্রকে ফেক্ষো কদয়ো 

র্োয় । আবোর পূবয বোাংেোয় ১ ফেকেোফমটোর রোস্তো হকে কবে চ, ফসন্ধ , পোজেোব বো উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকে ১ 
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ফেকেোফমটোর েকর কমোট ৪ ফেকেোফমটোর রোস্তো পফিম পোফেস্তোকনর প্রকয়োেন । পূবয বোাংেোয় কর্ভোকব নদীর উপর িীকের 

প্রকয়োেন, কসভোকব কবে চ, ফসন্ধ , পোজেোব বো উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকেরও নদীর উপর িীকের প্রকয়োেন ।  

িকে কদখো র্োয় কর্ , আয়ত্ন ও প্রকদকের দৃফষ্টকেোণ হকত্ কদখকে উন্নয়ন বযয়কে ৫টি অাংকে ভোগ্ েরকত্ হয়, কসখোকন 

পূবয বোাংেোর অাংে হকে ২০% । ফেন্তু পূবয বোাংেো কপকয়কে ৩৩.৩৩% । এই ১৩.৩৩% কবফে পোওয়োর েোরণ হে পূবয 

বোাংেোর েনগ্ণ কবফে । ফেন্তু আওয়োফমেীগ্ পফরসাংখযোকনর অপবযোখযো ফদকয় বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োবোকদর সোম্প্রদোফয়েত্ো সৃফষ্ট 

েকরফেে, শুধ মোত্র কভোট েোকভর আেোয় । ত্োরো চত্ রত্োর সোকথ ভোরত্ীয় অবোঙ্গোেীকদর পফিম পোফেস্তোনী বকেকে এবাং 

কবে চ, ফসন্ধ , পোজেোব বো উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকের ভোগ্কে এে সোকথ কর্োগ্ েকর পফিম পোফেস্তোকনর ফবপরীকত্ 

পূবয বোাংেোর ত্ েনো েকরকে । র্ফদ বেো হত্ উন্নয়ন বযকয় পূবয বোাংেোর অাংে হে ৩৩.৩৩% এবাং পফিম পোফেস্তোকন 

অবফস্থত্ প্রফত্টি প্রকদকের অাংে হে ১৬.৬৬%, ত্কব েনগ্ণ সঠিে অবস্থোটি েোনকত্ পোরত্ ।  

 

উপকর ৭০ এর ফনবযোচকনর সময় আওয়োফম ব ফেেীফবকদর পফরসাংখযোন েোফেয়োফত্র েথো বেো হকয়কে । ফেন্তু এর অথয এটো 

নয় কর্, পূবয বোাংেো কেোফষত্ হয়ফন । প্রেৃত্পকক্ষ পূবয বোাংেো কেোফষত্ হকয়ফেে পফিম পোফেস্তোনী দ্বোরো নয়, বরাং ভোরত্ীয় 

অবোঙ্গোেী ম সেমোন ও পোজেোবীকদর দ্বোরো । েোরণ ১৯৪৭ সোকে ঐফত্হোফসে েোরকণ চোকুরী, বযবসো-বোফণেয, ফেল্প-

েেেোরখোনো ইত্যোফদ ভোরত্ীয় অবোঙ্গোেী ম সেমোন ও পোজেোবীকদর হোকত্ চকে র্োয় । িকে স্বোভোফবে ভোকবই ত্োরো েম 

অগ্রসর পূবয বোাংেো, কবে চ, উির-পফিম সীমোন্ত প্রকদকে ত্োকদর কেোষণ (পূফেবোকদর অফত্ সোধোরণ রূপ) চোেোকত্ 

কপকরফেে । ফবকেষেকর তবকদফেে ঋণ, সোহোর্য, প্রফেক্ষণ, ক্ষমত্োর কেন্দ্রীভূত্ েরোর কক্ষকত্র ভোরত্ীয় অবোঙ্গোেী 

ম সেমোন ও পোজেোবীরো অগ্রসর ফেে । আবোর এ সমস্থ বযোপোকর অবোঙ্গোেী ম সেমোন ও পোজেোবীকদর মকধয পূকবযও দ্বন্দ 

ফেে এবাং বত্য মোকনও আকে । ফেন্তু আওয়োফমেীগ্ পফিম পোফেস্তোকন ৪টি প্রকদে থোেোর েোরকণ ত্োকদর কভোট ৪টি অাংকে 

ফবভি হকব ধকর কনয় ।  

 

এেনয ত্োরো পফিম পোফেস্তোকনর কভোকটর ফদকে নের নো ফদকয় পূবয বোাংেোর কভোকটর ফদকে নের কদয় । ত্োই ত্োরো 

সকত্যর সোকথ ফমথযো ফমফেকয় বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োবোকদর সোম্প্রদোফয়ে ধোরণো েফড়কয় ফদকয় বোঙ্গোেীকদর কভোট আদোকয়র কচষ্টো 

েকর । কভোকটর আেোয় ত্োরো পূুঁফেবোদী অথযনীফত্র সোধোরণ কেোষণকে েোফত্গ্ত্ রূপ প্রদোন েকরফেে । আেও 

বোাংেোকদকে ফেল্প কসক্টকর ফবকেষেকর গ্োকমযণ্টকস পূুঁফেবোদী কেোষণ রকয়কে । ফেন্তু এ কেোষণকে েোফত্গ্ত্ রূপ কদয়ো 

হয়ফন । েোরণ এখন কেোষণ েরকে বোঙ্গোেী পূুঁফেপফত্রো এবাং কেোফষত্ হকে বোঙ্গোেী শ্রফমেরো । একক্ষকত্র ত্োরো পূবয বোাংেো 

ও পফিম পোফেস্তোকনর রবয মূেয ত্ েনো েকর বোঙ্গোেীকদর ব ঝোকত্ শুরু েরে ত্োরো পফিম পোফেস্তোকনর কচকয় কবফে মূেয 

ফদকে এবাং আওয়োফমেীগ্ ক্ষমত্োয় আসকে েম মূকেয খোওয়োকব । আওয়োফমেীকগ্র েম মূকেয খোওয়োকনোর, এ বিবয 

সোরো পূবয বোাংেোয় র্কথষ্ট পফরমোকণ প্রভোব কিকে । ফেন্তু রবয মূকেযর এ ফমথযো প্রফত্শ্রুফত্ পরবত্ীকত্ (১৯৭৫) 

আওয়োফমেীকগ্র দুঃখেনে পফরণফত্ ঘটোয় । ১৯৭০ সোকে কেখ ম ফেব র রহমোন কর্ েনফপ্রয়ত্ো কপকয়ফেকেন, ৭২-৭৫ 

সোকের অফনয়ফন্ত্রত্ রবয মূেয ত্োর কস েনফপ্রয়য়ত্োকে েূকনযর কেোেোয় ফনকয় র্োয় ।  
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এ বযোপোকর আফম েনোব ম নত্োফসর মোম ন ও েয়ন্ত কুমোর রোয় “বোাংেোকদকে ফসফভে সমোে প্রফত্িোর সাংগ্রোম” বই এর ৮৯ 

পৃিোয় রবযমূকেযর এেটি ত্োফেেো প্রদোন েকরকেন - রকবযর নোম দোম (সরেোরী সূত্র) 

ফেফনস-পত্র ১৯৭১ (েো-কিব্রু) 

দোম 

১৯৭১ (মোচয -

ফিকসম্বর) দোম 

১৯৭২ (েোন -

অগ্োস্ট) দোম 

১৯৭২ (অগ্োস্ট-

ফিকসম্বর) দোম 

চোউে (প্রফত্মণ) ৩৪.৬৩ ৪২.৩৭ ৭৭.৬৮ ৯৩.৭৫ 

সফরষোর কত্ে (প্রফত্ কসর) ৫.২৭ ৬.৬১ ১২ ১৪ 

েবণ (প্রফত্ কসর) ৩১ ৪৮ ৪৭ - 

ফচফন (প্রফত্ কসর) ২.২৭ ২.৭৯ - ৯ 

েোপড় োং ক্লথ (গ্ে) ২.২৫ ২.৪২ ৫.৫০ - 

িোকনো দুধ ৫পোউন্ড)       ১৫ ২২ –  ৪৮ 

 

ত্োফেেো স্বোক্ষয কদয় কর্, চোউকের মণ ৩৪টোেো র্ েেোেীন সমকয় কবকড় ৪২ টোেো হকয়কে, ফেন্তু আওয়োফমেীগ্ ক্ষমত্ো 

কনয়োর পর ৮ মোকস ত্ো কবকড় ৯৩ টোেো হকয়কে । অথযোৎ র্ েেোেীন সমকয় কবকড়কে ৮ টোেো এবাং আওয়োফমেীকগ্র ৮ 

মোকস কবকড়কে ৫১ টোেো । ত্োফেেোর ফদকে ত্োেোকে বোেী পকণযর কক্ষকত্র দোম বৃফের হোর ফবকবচনো েরকে কদখো র্োয় কর্, 

আওয়োফমেীগ্ ফমথযো আশ্বোস কদয়োকত্ পট  ফেে, ফেন্তু প্রেোসন পফরচোেনোয় অদক্ষ ফেে । অথযননফত্ে তবষময কদখোকত্ 

ফগ্কয় কেখ ম ফেব র রহমোকনর আর এেটি বিবয সোধোরণ েনগ্ণকে নোড়ো ফদে । ফত্ফন বেকেন, বোাংেোর মফহেোরো মোত্র 

এেটি েোপড় পরকত্ পকর, কসখোকন পফিম পোফেস্তোকনর মফহেোরো ৩টি েকর েোপড় পকর । বিবযটি সঠিে । ত্কব 

ফভত্করর সত্য হে বোাংেোর মফহেোকদর সাংসৃ্কফত্ হে েোফড় পরো এবাং পফিম পোফেস্তোকনর মফহেোকদর সাংসৃ্কফত্ হে 

সোকেোয়োর, েোফমে ও ওড়নো (অথযোৎ ৩টি েোপড়) পরো । েনগ্ণ আওয়োফমেীকগ্র েথোয় ফবশ্বোস েরে এবাং ১৯৭০ এর 

ফনবযোচকন আওয়োফমেীগ্ পূবয বোাংেোয় েোত্ীয় পফরষকদর ১৬৯ টি আসকনর মকধয ১৬৭ আসন (মফহেো আসন সহ) েোভ 

েরে এবাং প্রোকদফেে পফরষকদ ৩১০ আসকনর মকধয ২৯৮টি আসন কপে । আওয়োফমেীকগ্র এ ফবরোট ফবেকয়র ফপেকন 

েোরণ ফেে েনগ্কণর সমথযন, েোে কভোট, ফবপক্ষ দেকে েফি ফদকয় প্রফত্হত্ েরো । কর্মন ফনবযোচন এর সময় েোমোয়োকত্ 

ইসেোমীর সভোকে আওয়োফমেীগ্ পন্ড েকর কদয় এবাং এরপর েোমোয়োত্, ম সফেম েীগ্ কেোন দেই আওয়োফমেীকগ্র 

েোরকণ ত্োকদর প্রচোরোফভর্োন ঠিেমত্ চোেোকত্ পোকরফন ।  

ফে, িফিও কচৌধূরী ফেকখকেন, “অনযোনয দে েদোফচৎ কেোন েনসভোর আকয়োেন েরকত্ পোরত্ এবাং র্খন ত্োরো ত্ো 

েরত্ ত্খন োংেী আওয়োফমেীগ্রো ত্ো পন্ড েকর ফদত্ (“অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে” পৃঃ ৯৬) ।  

এ বযোপোকর কমের ফসফেে সোফেে বকেন, “দেটি (আওয়োফমেীগ্) পয়েো কিব্রুয়োফর ফপফিফপর ঢোেোর েনসভো, ২৮ 

কিব্রুয়োফর চট্টগ্রোকমর েনসভো, তসয়দপূকর ৭ই মোকচয র েনসভো পন্ড েকর ফদে । কুফমেোর ১০ই মোকচয র েনকভেন ম সফেম 

েীকগ্র েনসভো, বফরেোকের ১৫ই মোচয , ঢোেোর ১২ই মোচয  েনসভো নষ্ট েকর কদয়ো হে (ফনয়োেীর আত্মসমপযকণর দফেে 

পৃঃ ৩১) ।  
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৭০ এর ফনবযোচন সম্পকেয  রোও িরমোন আেী ত্োর “বোাংেোকদকের েন্ম” বই কর ৩৫ পৃিোয় ফেকখকেন, “সেে 

ফবরুেবোদীকে ফনফিয় ও ধ্বাংস েরোর েনয আওয়োফমেীগ্ খ বই েকেোর পন্থো ফনকয়ফেে ।  

---- ত্োরো কেবে েনসভোকে কভকঙ্গ কদয়ফন, কসই সোকথ অাংেগ্রহণেোরীকদরকেও ফনদয য়ভোকব ফপটিকয়ফেে । েোমোয়োত্ 

এত্ মোরোত্মেভোকব উৎপোটিত্ হকয়ফেে কর্, এই ঘটনোর পর আওয়োফমেীগ্ আর কেোন ফবকরোধীত্োর সম্ম খীন হয়ফন ।” প্রো 

য় এেই বিবয পোকবন, সরেোর েোহোব েীন আহমকদর “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” (২য় খন্ড) বইকয়র ৩৭১ হকত্ 

৩৮৩ পর্যন্ত । এ বইকত্ হোমেোর কবে ফেে  দূেযভ ফচত্র রকয়কে । এখন আস ন েোে কভোকটর েথো । েোে কভোট সম্পকেয  এ 

বইকয়র ৩৯১ পৃিোয় আকে, “কসফদন আওয়োফম সমথযেরো ভূয়ো কভোট কদয়োর প্রফত্কর্োগ্ীত্োয় কনকমফেে । কে েত্টো কভোট 

ফদকয়কে, এ ফনকয় বড়োই েকরকে । কেউ বকেকে আফম এেোই ৫০টি, কেউ কসঞ্চ ফর েকরফে বকে এেেকনর উপর 

আকরেেন কহকস গ্ফড়কয় পকড়কে ।”  

কমের ফসফেে সোফেে ত্োর “ফনয়োেীর আত্মসমপযকণর দফেে” বই এর ৪২ পৃিোয় ফেকখকেন, ফনবযোচনী কেন্দ্রগুকেোর 

র্োবত্ীয় ফনয়ন্ত্রণ আওয়োফমেীগ্ ও ত্োর সমথযেকদর উপর কেকড় ফদকয় কসনোবোফহনী কেৌেকে েোফন্তপূণয পফরকবকে ফনবযোচন 

সম্পন্ন হবোর বযোপোরটিকত্ অবদোন রোখে ।  

------ কচৌম হনীকত্ ১২ বেকরর এেটি বোেে েয় বোাংেো কেোগ্োন ফদকত্ ফদকত্ কভোট কেকন্দ্রর ফদকে এফগ্কয় র্োফেে ।  

---- প্রোথী অফভকর্োগ্ েকরন বোেেটি কভোট কদয়োর উপর্ ি নয় ।  

----- েযোকেন বেকেন ফপ্রসোইফিাং অফিসোকরর ফনেট অফভকর্োগ্ েরুন ।  

------তেনে রহমোনকে কমের খোকনর সোমকন একন হোফের েরো হয় । কস পঞ্চমবোর কভোট ফদকত্ র্োফেে । কমের 

বেকেন এ ফনকয় আমোর মোথো-বযোথো কনই । কেোন মোরফপট হকয় থোেকে কস বযোপোকর আমোকে বে ন ।”  

এখোকন উকেখ্র্ কর্ আওয়োফমেীগ্ কর্ সমস্ত দকের সোকথ এ ফনি র আচরণ েকরকে, আইউব ফবকরোধী আকন্দোেকন এবাং 

৬৯ এর গ্ণ-অভ যত্থোকন এ দেগুকেোর সোকথই কেোট গ্েন েকরফেে । এখন প্রশ্ন হে েোত্ীয় পফরষকদ আওয়োফমেীগ্ 

সাংখযোগ্ফরি হওয়োর পরও, ত্োকদরকে কেন ক্ষমত্ো কদয়ো হে নো? এখন প্রশ্ন হে েোত্ীয় পফরষকদ আওয়োফমেীগ্ 

সাংখযোগ্ফরি হওয়োর পরও, ত্োকদরকে কেন ক্ষমত্ো কদয়ো হে নো? এর েোরণ হে কস সময় চোরটি েফির মকধয সমকঝোত্ো 

নো হওয়ো এবাং সমকঝোত্ো নো হওয়োর েোরকণ প্রোণ হোরোকত্ হকয়কে অসাংখয কেোেকে, ফেন্তু এ চোরটি েফির ফেে ই হয়ফন 

। চোরটি েফি হে -  

(১) কপ্রফসকিন্ট ইয়োহইয়ো খোন ।  

(২) কসনোবোফহনীর প্রধোন কেনোকরে হোফমদ, কপ্রফসকিকন্টর স্টোি অফিসোর কে, কে পীরেোদোসহ উচ্চ পদস্থ সোমফরে 

েমেত্য োরো ।  

(৩) আওয়োফমেীকগ্র সভোপফত্ কেখ ম ফেব র রহমোন ।  

(৪) ফপপেস পোটিয র সভোপফত্ ে েফিেোর আেী ভ কট্টো ।  

১ম েফি কপ্রফসকিন্ট ইয়োহইয়ো খোুঁ ন ক্ষমত্োয় একস পূর্ব বোাংেোর উন্নয়কনর েনয কবে ফেে  পফরেল্পনো হোকত্ কনন ।  



41 

 

ফে, িফিও কচৌধূরী ত্োর “অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে” বইকয়র ৫৯ পৃিোয় কেকখন, “ইয়োহইয়ো খোন বোঙ্গোেীকদরকে 

প্রেোসকনর উচ্চপদগুফেকত্ ফেে টো ভোগ্ কদয়োর ফনয়কত্ ৬ েন বোঙ্গোেী ফস, এস, ফপ অফিসোরকে কেন্দ্রীয় সফচব েকরন ।”  

৬৭ পৃিোয় কেখো আকে, চত্ থয পোুঁ চেোেো (১৯৭০-৭৫) পফরেল্পনোয় উন্নয়ন বযকয় পূবয বোাংেোর বরোে ফেে ৩,৯৪০ কেোটি 

রুফপ, র্ো কমোট বরোকের ৫২.৫% ফেে এবাং পফিম পোফেস্তোকনর ফেে ৩,৫৬০ কেোটি রুফপ, র্ো কমোট বরোকের ৪৭.৫% ফেে 

।  

এ বযোপোকর অযোন্থনী মোসেোকরনহোস ত্োর “দযো করইপ অব বোাংেোকদে” বইকয়র ৩৬ পৃিোয় ফেকখকেন, “কপ্রফসকিন্ট 

ইয়োহইয়ো খোকনর েৃফত্ত্ব বেো চকে কর্, ফত্ফন প্রথম অবস্থোয় এ ধরকনর ত্রুটিগুকেো সাংকেোধকনর কচষ্টো েকরফেকেন ।  

----- প্রেোসকন বো ফসফভে সোফভয কস ফত্ফন বোঙ্গোেীর সাংখযো বোড়োন ।”  

ইয়োহইয়ো খোুঁ ন েোত্ীয় পফরষকদর আসন বরোকের কক্ষকত্র সাংখযোসোময নীফত্ পফরবত্য ন েকরন । ত্োর এ নীফত্র েোরকণ পূবয 

বোাংেো েোভবোন হকয় র্োয় । েোরণ পূকবয েোত্ীয় পফরষকদ পফিম পোফেস্তোকনর ও পূবয বোাংেোর সমোন বরোে ফেে । ফেন্তু 

ইয়োহইয়ো খোুঁ ন েোত্ীয় পফরষকদর ৩১৩টি আসকনর মকধয পূবয বোাংেোর েনয ১৬৯টি এবাং পফিম পোফেস্তোকনর ৪টি 

প্রকদকের েনয ১৪৪টি আসন বরোে েকরন । ইয়োহইয়ো খোকনর এ ফসেোকন্তর িকে কেকন্দ্র বোঙ্গোেীকদর ফচরস্থোয়ী আফধপত্য 

স্থোফপত্ হকব, র্ো ভ কট্টো ও কসনোবোফহনীর কেনোকরেরো কমকন ফনকত্ পোকরনফন ।  

২য় েফি কসনোবোফহনীর প্রধোন কেনোকরে হোফমদ, কপ্রফসকিকন্টর স্টোি অফিসোর কে, কে, পীরেোদো, কমের কেনোকরে 

ওমরো খোনসহ উচ্চ পদস্থ সোমফরে েমেত্য োরো কেকন্দ্র বোঙ্গোেীকদর েোসন কদখকত্ রোেী নন । এরো বোঙ্গোেীকদরকে ফনে বণয 

ফহন্দ  হকত্ ধমযোন্তফরত্ ম সেোম মকন েকর । ফবকেষ েকর এরো কেখ ম ফেব এবাং ত্োর দেকে ভোরকত্র কসবোদোস বকে মকন 

েকর । আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেো, র্ো ঐ সমকয় আওয়োফমেীগ্রো ফমথযো মোমেো বকেফেে ফেন্তু পকর স্বোধীনত্োর পর গ্বযভকর 

সত্য বকে কঘোষণো েকরফেে, কস আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেোর েোরকণ কেনোকরেরো ম ফেবকে ফবশ্বোস েরকত্ন নো, েোরণ 

পোফেস্তোন আফমযর ফভত্কর ভোরত্ ফবকরোধী মকনোভোব খ বই েফিেোেী ফেে । আওয়োফমেীকগ্র উপর বোঙ্গোেী ফহন্দ কদর 

পফরপূণয আন গ্ত্য এবাং আওয়োমী ব ফেেীফবকদর নেরুেকে বোদ ফদকয় অফত্ফরি রবীন্দ্র ও ফহন্দ  সাংসৃ্কফত্ চচয ো ত্োকদর 

সকন্দহকে েফিেোেী েকর, অথচ এসব কেনোকরেকদর ফেে সাংখযে মদযপোকন অভযস্ত ফেকেন ।  

৩য় েফি আওয়োফমেীকগ্র সভোপফত্ কেখ ম ফেব র রহমোন । ফত্ফন কস সময় পূবয বোাংেোর অফধেোাংে মোন কষর সমথযন 

কপকয়ফেকেন এবাং ত্োর কনতৃ্য কত্বর অধীকন ফেে আওয়োফমেীকগ্র মত্ এেটি স সাংঘটিত্ দে । ত্োর দকের ফভত্কর ফেে 

চরমপফন্থ গ্রুপ, র্োরো পূবয বোাংেোকে স্বোধীন ফহকসকব কদখকত্ চোয় এবাং মধযপফন্থ গ্রুপ র্োরো শুধ মোত্র স্বোয়ত্ব েোসকন ফবশ্বোসী । 

চরমপফন্থ গ্রুকপ ত্োেউফেন, তসয়দ নেরুে ইসেোম এবাং গুরুত্বপূণয েোত্র কনত্োরো ফেকেন । এই চরমপফন্থ গ্রুপ স্বোধীনত্োর 

েনয ফবফভন্ন সমকয় ভোরকত্র সোকথ আেোপ েকরফেে, ত্কব এ আেোপ উচ্চ পর্যোকয়র ফেে নো । ত্খন এ ধরকনর 

স্বোধীনত্োর দোবী কগ্োপকন ফেে । প্রেোকেয এরো পোফেস্তোকনর আন গ্কত্যর েথো বেত্ । র্ফদ ত্োরো পোফেস্তোন হকত্ ফবফেন্ন 

হওয়োর েথো েনসমকক্ষ প্রচোর েরত্, ত্কব একদর অফস্থত্ব ঐ সময়ই ফনফিহ্ন হকয় কর্ত্, েোরণ ত্খন সোধোরণ েনগ্ণ 

পোফেস্তোন ভোঙ্গোর ফচন্তোই েরকত্ পোকরফন । এরো কেখ ম ফেব করর ফনেট ফবফেন্ন হওয়োর েথো বেকত্ন । ৭০ এর ফনবযোচকনর 

পর েোত্ীয় পফরষদ র্খন বসে নো, ত্খন ত্োকদর বিবয ফেে টো প্রেোকেয আসকত্ েোগ্ে এবাং মোচয  মোকস ত্ো পফরপূণযত্ো 

েোভ েকর । কেখ ম ফেব র রহমোন উভয় গ্রুকপর মকধয সমিয় সোধন েকর চেোর কচষ্টো েকরফেকেন । ত্োই েখনও মকন 
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হয় ফত্ফন পূবয বোাংেোকে পোফেস্তোন হকত্ ফবফেন্ন েকর স্বোধীন রোষ্ট্র েরকত্ কচকয়ফেকেন এবাং আবোর েখনও মকন হয় ফত্ফন 

শুধ মোত্র স্বোয়ত্বেোসন কচকয়ফেকেন । এ বযোপোকর পরবত্ীকত্ ফবস্তোফরত্ আকেোচনো েরব ।   

৪থয েফি ে েফিেোর আেী ভ কট্টো উচ্চফভেোেী এবাং ক্ষমত্োকেোভী রোেনীফত্ফবদ ফেকেন । ফত্ফন ক্ষমত্োর েনয পোফেস্তোন 

ফদ্বখফন্ডত্ েরকত্ও রোেী ফেকেন । ভ কট্টোর সোকথ কেনোকরে কহিকেোয়োটয োকরর খ বই ভোে সম্পেয  ফেে এবাং ফবকেষেকর 

কে, কে, পীরেোদোর মোধযকম ভ কট্টো সমস্ত ত্থয পূকবযই 

কেকন ফনকত্ পোরকত্ন । ইয়োহইয়ো খোন ক্ষমত্োয় একস 

১৯৭০ এর ফনবযোচকনর ফেগ্যোে কিম ওয়োেয  (LFM) 

প্রদোন েকরন । ফেগ্যোে কিম ওয়োেয  এর ফেে  ধোরো হে -

   

(১) পোফেস্তোন হকব এেটি কিিোকরে রোষ্ট্র ।  

(২) ইসেোকমর আদকেযর আকেোকে পোফেস্তোকনর 

সাংফবধোন রফচত্ হকব ।  

(৩) আইন পফরষকদর সদসযরো পফরষদ বসোর ৪ মোকসর 

মকধয নত্ ন সাংফবধোন রচনো েরকত্ হকব । অনযথোয় পফরষদ কভকঙ্গ র্োকব এবাং নত্ ন ফনবযোচন হকব ।  

(৪) সাংফবধোন রচনোর পর নত্ ন সরেোর গ্েন েরো হকব ।   

৩নাং অাংকে পফরষদ ভোঙ্গোর ফবষয়টি ফেে অগ্ণত্োফন্ত্রে । রোেননফত্ে দেগুকেো এর েকেোর ফবকরোধীত্ো েকরফেে । ফেন্তু 

আওয়োফমেীগ্ মৃদু ফবকরোধীত্ো েকর ফনবযোচকন অাংেগ্রহকণর ফসেোন্ত কনয় । আওয়োফমেীগ্ ফনবযোচকনর ফসেোন্ত কনয়োয় 

ইয়োহইয়োর ফবরুকে আকন্দোেন তত্রী েরো র্োয়ফন এবাং অনযোনয দেগুকেোও ফনবযোচকন অাংেগ্রহকণর ফসেোন্ত কনয় । 

(েোত্ীয় রোেনীফত্, পৃঃ ৩৬৪ আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে ২য় খন্ড, পৃ ৩৭০)  

আওয়োফমেীগ্ ৭০ এর ফনবযোচকন কমফনিকস্টকত্ কেোরআন-স ন্নোহর আদকেয বোইকর আইন রচনো নো েরোর েথো এবাং ৬ 

দিোর উকেখ েকর । ৬ দিোর বযোপোকর কেখ ম ফেব ইয়োহইয়ো খোনকে ব ঝোকেন কর্, এটি পফরবত্য কর্োগ্য । শুধ  ফনবযোচকন 

কভোকটর স্বোকথয এটি বযবহোর েরো হকে ।  

এ বযোপোকর ফে, িফিও কচৌধূরী “অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে” বইকয়র ৮৫ পৃিোয় ফেকখকেন, “দশখ িুমজব সন্তুষ্ট 

হওয়ার ভাব প্রকাশ করদলন । ফত্ফন ইয়োহইয়ো খোন ও আহসোনকে (পূবয বোাংেোর গ্ভণযর) বকেন কর্, ত্োর েয় দিো 

কুরআন বোইকবে নয় এবাং পফরেল্পনোটি আকেোচনো স্বোকপক্ষ ।  

----- দসাহরাওয়ামেি র ছমবর মেদক ইশারা কদর আিাদক বদলন এ িহান দনতার মশষয হদয় আমি মকভাদব 

পামকস্তান ধ্বাংদসর মিন্তা করদত পামর ।”  

এ বইকয়র ৯৯ পৃিোয় ফনবযোচকনর পূকবয ইয়োহইয়োর সোকথ ম ফেকবর কর্ কগ্োপন আকেোচনো হকয়কে, কস সম্পকেয  বেো 

হকয়কে, “ম ফেব দৃঢ় প্রফত্জ্ঞো েকরন কর্, ফত্ফন সাংসকদ কপে েরোর পূকবয ত্োর খসরো েোসনত্ন্ত্র কদখোকবন ।  
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-----ত্োর েয় দিো েোর্যক্রম কদেকে ফবভি েরোর েনয ফেে নো এবাং ইয়োহইয়োর পোুঁ চ দিো কর্মনটো এে, এি, এম এ 

আকে ত্ো এবাং ত্োর ফনকের েয় দিো - এ উভয়টো ভফবষযত্ েোসনত্কন্ত্র স্থোন পোকব ।”  

এই হকে আমোকদর কনত্োকদর েোর্যক্রম । ত্োরো কভোকটর েনয েনগ্ণকে এে েথো বকেন এবাং পদয োর অন্তরোকে 

ক্ষমত্োসীনকদর সোকথ কগ্োপন তবেে েরকত্ ফদ্বধোকবোধ েকরন নো ।  

অনযফদকে ভ কট্টো ও কেনোকরেরো ইয়োহইয়ো খোন েতৃ্য ে ৩১৩টি আসকনর মকধয ১৬৯ টি আসন পূবয বোাংেোয় এবাং ১৪৪টি 

আসন পফিম পোফেস্তোকনর চোরটি প্রকদকে বরোে েরোয় ত্ীি ফবকরোধীত্ো েকরন । একক্ষকত্র ত্োকদর বিবয হে, পূবয 

বোাংেোয় কবফে আসন বরোে েরোয় কমেফরটির ফভফিকত্ পূবয বোাংেো ত্োকদর েোসনত্ন্ত্র সোরো পোফেস্তোকন চোফপকয় কদকব এবাং 

পফিম পোফেস্তোকনর উপর সবসময় বোঙ্গোেীকদর আফধপত্য প্রফত্ফিফত্ হকব । এেনয কেনোকরেরো ইয়োহইয়ো খোনকে প্রস্তোব 

েকরন েোসনত্োফন্ত্রে কেোন ফবষয় পোে েরোর েনয ৬০% কভোকটর বযবস্থো েরকত্ । ফেন্তু ইয়োহইয়ো খোন কেষ ম হুকত্য  এ 

ফবষয়টি নো কমকন কেনোকরেকদর ফনরোে এবাং ম ফেবকে খ ফে েকরন (সূত্রঃ অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে পৃঃ ৮৭) । 

হয়ত্ এর েোরণ ফেে কেখ ম ফেব ওয়োদো েকরফেকেন ফনবযোচকন েয় েোভ েরকে ফত্ফন ইয়োহইয়ো খোনকে কপ্রফসকিন্টর 

পকদ রোখকবন (েোত্ীয় রোেনীফত্, পৃঃ বোাংেোকদকের েন্ম, রোও িরমোন আেী খোন পৃঃ ৩৩) ।   

উপকর ৭০ এর ফনবযোচন চেোেোেীন সমকয়র েথো আকেোচনো েরো হকয়কে । এখন আমরো কদখব কেন ক্ষমত্ো হস্তোন্তর 

হয়ফন । ক্ষমত্ো হস্তোন্তর নো হওয়োর মূে েোরণ হে ফনবযোচকনর পূকবয ইয়োহইয়ো-ম ফেব কর্ সমকঝোত্ো হকয়ফেে, ফনবযোচকনর 

পর ত্ো বোস্তবোয়ন নো হওয়ো । ফনবযোচকনর পর কেখ ম ফেব স্পষ্টভোকব বকে কদন, ফত্ফন ৬ দিোর ফভফিকত্ েোসনত্ন্ত্র রচনো 

েরকবন । অনযফদকে ভ কট্টো কঘোষণো কদন কর্কহত্  ফত্ফন পফিম পোফেস্তোন হকত্ কমেফরটি কভোট কপকয়কেন, কসকহত্  ত্োর 

মত্োমত্ েোড়ো কেোন েোসনত্ন্ত্র রচনো েরো র্োকব নো । একক্ষকত্র ম ফেব ও ভ কট্টো উভয়ই প্রোফন্তয় সীমোনোয় উপনীত্ হকেন । 

এেেন ৬ দিোর বোইকর কর্কত্ চোন নো এবাং অপরেন কমোকটই ৬ দিো চোন নো । অথযোৎ উভয় কনত্ো গ্ণত্কন্ত্রর েথো 

বেকেও ত্োকদর ফনকেকদর মকধয কেোন ধরকনর গ্ণত্োফন্ত্রে কবোধ ফেেো নো । র্ফদ থোেত্ ত্কব উভয়ই ফেে টো েোড় ফদকয় 

সফম্মফেত্ভোকব েোসনত্ন্ত্র রচনো েরকত্ পোরকত্ন এবাং অকনে ফনরীহ কেোকের প্রোণ রক্ষো কপত্ ।  

েোসনত্োফন্ত্রে সমসযোর সমোধোকনর েনয ইয়োহইয়ো খোন ১৯৭১ সোকের ১৫ই মোচয  ঢোেোয় আকসন এবাং ১৬ই মোচয  হকত্ 

আওয়োফমেীকগ্র সোকথ আকেোচনো শুরু েকরন । ২০ কে মোকচয র ফদকে প্রত্ীয়মোন হয় কর্, ইয়োহইয়ো-ম ফেব এেটি 

েোসনত্োফন্ত্রে সমোধোকন উপনীত্ হকয়কেন । এই সমোধোকন উপনীত্ হওয়োর েনয ইয়োহইয়ো খোন র্কথষ্ট পফরমোকণ েোড় 

কদন ফেন্তু একক্ষকত্র ত্োর কেনোকরেরো অথযোৎ কেনোকরে হোফমদ, গুে হোসোন, ওমর, ফমঠ্েো এ ধরকনর েোকড়র েনয 

ইয়োহইয়ো খোনকে সত্েয  েকর কদন (সূত্রঃ অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে পৃঃ ১৫৮) ।  

ম ফেব -ইোহইয়োর সমকঝোত্ো ফেে ফনেরূপ -   

(১) সোমফরে আইন প্রত্যোহোর এবাং এেটি কপ্রফসকিফেয়োে কপ্রোক্লোকমেকনর মোধযকম েনপ্রফত্ফনফধকদর হোকত্ ক্ষমত্ো 

হস্তোন্তর ।  

(২) প্রোকদফেে ক্ষমত্ো সাংখযোগ্ফরি দকের হোকত্ অপযণ ।  

(৩) ইয়োহইয়োর হোকত্ কপ্রফসকিন্ট এবাং কেন্দ্রীয় সরেোকরর দোফয়ত্ব থোেকব ।  
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(৪) পূবয ও পফিম পোফেস্তোকনর েোত্ীয় পফরষকদর সদসযগ্ণ পৃথে অফধকবেন বসকব েোসনত্োফন্ত্রে আকেোচনোর েনয । 

এরপর চ ড়োন্ত েোসনত্ন্ত্র প্রণয়কনর েনয র্ ি অফধকবেন বসকব । (সূত্রঃ “স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো”, 

কমের রফিকুে ইসেোম, পৃঃ ২০৪, েোত্ীয় রোেনীফত্, পৃঃ ৩৯০, আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফদনেোে, ২য় খন্ড পৃঃ ৪৫৯,৪৬০, 

ফনয়োেীর আত্মসমপযকণর দফেে পৃঃ ৭৬) ।   

কেনোকরেকদর সোকথ ভ কট্টোর সম্পেয  থোেোর েোরকণ সমকঝোত্োর েথো শুকন এবাং কপ্রফসকিকন্টর আহ্বোকন ফত্ফন ২১কে মোচয  

ঢোেোয় একস উপফস্থত্ হন । অনযফদকে আওয়োফমেীকগ্র েট্টরপফন্থ কনত্োরো কর্মন ত্োেউফেন আহমদ, নেরুে ইসেোম, 

মনস র আেী এরো চোনফন কর্, কেখ ম ফেব র্োকত্ কেোন েোসনত্োফন্ত্রে সমকঝোত্োয় কপৌুঁেোকত্ পোকরন । ত্োকদর উকেেয হে, 

কেোন সমকঝোত্ো নো হকে উদ্ভূত্ পফরস্থফত্র স কর্োগ্ ফনকয় পোফেস্তোন হকত্ ফবেন্ন হকয় পূবযবোাংেো (৫৬এর সাংফবধোন 

অন র্োয়ী নোম ‘পূবয পোফেস্তোন’ এবাং ৬৯এ আওয়োফমেীকগ্র সরেোকরর ফনেট দোবী ‘বোাংেোকদে’ নোমেরণ) স্বোধীন েরো 

র্োকব । অনযফদকে ক্ষমত্োকেোভী ভ কট্টো কদখকেন েোত্ীয় পফরষকদ ১৬৯টি আসন পূবয বোাংেোর েনয বরোে থোেোয় ত্োর 

পকক্ষ পোফেস্তোকনর সকবযোচ্চ ক্ষমত্োয় কপৌুঁেো সম্ভব হকব নো, ত্োই ফত্ফনও চোইকেন পূবয বোাংেো ফবফেন্ন হকয় র্োে, ফেন্তু 

দোয়ভোর র্োকত্ ত্োর উপর নো পকর, বরাং কেখ ম ফেব করর উপর পকর । ত্োই ফত্ফন র্ ফি কদখোকেন কর্, সমকঝোত্োর ১নাং এ 

উকেফখত্ সোমফরে আইন প্রত্যোহোর েরো হকে ইয়োহইয়ো সরেোর অনবধ হকয় র্োকব । ত্োই কেোন ভোকবই ক্ষমত্ো 

হস্তোন্তকরর পূকবয সোমফরে আইন প্রত্যোহোর েরো র্োকব নো ।  

এভোকব ভ কট্টো, ম ফেব-ইয়োহইয়ো সমকঝোত্োর ফবপরীকত্ অবস্থোন েকরন । এফদকে সমকঝোত্োর ফভফিকত্ পূবয বোাংেোর 

প্রোকদফেে সরেোকরর ক্ষমত্ো েী হকব ত্ো ফনকয় ইয়োহইয়ো খোন ২২কে মোচয  কর্ খসরো কদন, ত্ো আওয়োফমেীগ্ গ্রহকণ 

অস্বীেৃফত্ েোনোয় । একক্ষকত্র ত্োকদর র্ ফি ফেে এ খসরোয় পূবয বোাংেোয় পর্যোি ক্ষমত্ো কদয়ো হয়ফন । অনযফদকে 

আওয়োফমেীগ্ ২৩ কে মোচয  কর্ খসরো প্রদোন েকর, কস খসরোয় কেকন্দ্রর ক্ষমত্ো র্কথষ্ট ফনয়ফন্ত্রত্ েরো হয় । 

আওয়োফমেীকগ্র খসরো সম্পকেয  ইয়োহইয়ো খোন কেোন মন্তবয নো েকর বেো হে কর্, ২৫কে মোচয  কপ্রফসকিন্ট চ ড়োন্ত কঘোষণো 

ফদকবন । (সূত্রঃ অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে পৃঃ ১৬১,১৬২) । এ সমস্থ ফবফভন্ন সমীেরকণর সমোধোন ফনভয র েকরফেে 

ভ কট্টোর মত্োমকত্র উপর । েোরণ ইয়োহইয়ো খোন কেখ ম ফেকবর সোকথ সমকঝোত্ো েরকত্ রোেী ফেকেন, ত্কব ভ কট্টোকে 

সোকথ ফনকয় । েোরণ কসনোবোফহনীর অফধেোাংে অফিসোররো হে পফিম পোফেস্তোকনর এবাং একদর উপর ভ কট্টোর প্রভোব ফেে, 

র্ো আকগ্ই উকেখ েরো হকয়কে । অত্এব একদরকে চটিকয় ইয়োহইয়ো খোন ত্োর অবস্থোনকে দূবযে েরকত্ চোনফন । িকে 

ভ কট্টো ও কেনোকরেকদর হোকত্ স কর্োগ্ চকে আসে, ত্োরো ইয়োহইয়ো খোনকে কবোঝোকেন েফি প্রকয়োকগ্র েনয । ইয়োহইয়ো 

খোনকে ত্োরো কবোঝোকত্ সক্ষম হকেন ম ফেব হকেন ফবশ্বোসঘোত্ে । েোরণ কস (ম ফেব) ফনবযোচকনর পূকবয কপ্রফসকিকণ্টর 

(ইয়োহইয়ো খোন) সোকথ কর্ সমকঝোত্ো (৬ দিো পফরবত্য কনর) েকরফেে, ত্ো ভঙ্গ েকরকে । ইয়োহইয়ো খোন কেনোকরেকদর 

সোকথ এেমত্ হকেন েফি প্রকয়োকগ্র েনয । ২৪কে মোচয  আবোরও ইয়োহইয়ো খোকনর দেবকের সোকথ আওয়োফমেীকগ্র 

(কেখ ম ফেব েোড়ো) আকেোচনো হয় । আওয়োফমেীকগ্র েোসনত্োফন্ত্রে খসরো সম্পকেয  ইয়োহইয়ো খোন আশ্বোস ফদকেন এবাং 

বেকেন কেনোকরে পীরেোদো সবফেে  েোনোকবন । ২৫ কে মোচয  সন্ধোর ফদকে ইয়োহইয়ো খোন চকে কগ্কেন এবাং রোত্ ১২ 

টোর পর অথযোৎ ২৬ কে মোর্চ রোত্ কসনোবোফহনী হত্যো শুরু েরে আওয়োফমেীগ্, েোত্রেীগ্ ও ফহন্দ  কেোেকদর । শুধ মোত্র 

কেখ ম ফেব র রহমোন কেোথোও নো ফগ্কয় কগ্রিোর হকেন এবাং বোেী কনত্োরো ফনরোপকদ স্থোন ত্যোগ্ েরকেন, মোরো পড়ে 

আকন্দোেকনর েমীরো ও ফনরীহ েনগ্ণ, র্োরো কনত্োকদর মত্ কগ্োপন খবর বো ত্থয সম্পকেয  জ্ঞোত্ থোকে নো (সূত্রঃ অখন্ড 

পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে ) ।    
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১৯৭১ সোকের মোচয  মোস ফেে এেটি েোকেো মোস । এ মোকসর প্রথমফদকে আওয়োফমেীকগ্র োংেী েফমযরো হত্যো েরে 

অবোঙ্গোেীকদরকে ফবকেষেকর ফবহোফররো এ হত্যোেোকন্ডর ফেেোর হে । ১৯৪৬ সোকের অগ্োস্ট মোকস েেেোত্ো ও ফবহোকর 

সাংখযোেঘ  ম সেমোনরো কর্ভোকব েচ েোটো হকয়ফেে ফহন্দ কদর হোকত্, কত্মফন মোচয  মোকসর প্রথমফদকে আওয়োফমেীকগ্র 

োংেী েমীকদর হোকত্ হত্যোর ফেেোর হয় ভোরকত্র ফবহোর হকত্ আগ্ত্ ফবহোফর েনগ্ণ । কর্ ফবহোফরর েনগ্ণ ১৯৪৬ 

সোকের দোঙ্গোর পর প্রোণ রক্ষোকথয ১৯৪৭ সোকে পূবয বোাংেোয় আশ্রয় গ্রহণ েকরফেে এই আেোয় কর্, ম সেমোকনর ফনেট 

থোেকে ত্োকদর প্রোকণর ফনিয়ত্ো থোেকব ফেন্তু কেখ ম ফেকবর বোঙ্গোেী েোত্ীয়ত্োবোকদর ধোরণো আওয়োফমেীকগ্র েমীকদর 

রি ফপপোস  হোকয়নোকত্ পফরণত্ েকর, র্োর েনয েীবনদোন েরকত্ হকয়ফেে অসাংখয ফবহোফর কেোেকদরকে ।  

এ বযোপোকর কমের ফসফেে সোফেে ত্োর 

“ফনয়োেীর আত্মসমপযকণর দফেে” বইকয়র 

৬১, ৬২, ৬৩ পৃিোয় ফেকখকেন, 

“ম ফেকবর অধীকন অবোঙ্গোেীকদর েীবন 

দূফবযষহ হকয় উেকেো ।  

-----র্োকদর টিকেট কেনোর ক্ষমত্ো ফেে 

ত্োরো ফনরোপদ স্থোন পফিম পোফেস্তোকন 

চকে ফগ্কয়ফেে । ফেন্তু সাংখযোগ্ফরি 

অবোঙ্গোেীকে নরে র্ন্ত্রণো কভোগ্ েরকত্ 

হকয়ফেে ।  

---- ইফত্মকধয পূবয পোফেস্তোকন আরও রিপোত্ হকেো । কসইসব ফনরস্ত্র অবোঙ্গোেীকদরই অফধে রি ঝরে - র্োরো 

আওয়ফমেীকগ্র সন্ত্রোসবোদীকদর হোত্ হকত্ ফনকেকদরকে রক্ষো েরকত্ পোরে নো । অবোঙ্গোেী কবসোমফরে কেোেেকন 

উপরই ভয়োে মৃত্ য ভোরী হকয় কচকপ বসকেো ।  

-----ফবমোনবন্দকর অকপক্ষমোণ নোরী-প রুকষর েম্বো েোইন পকড় কগ্ে ।”  

অনযফদকে রোও িরমোন আেী খোকনর “বোাংেোকদকের েন্ম” র্োর অন বোদ েকরকেন ম নত্োসীর মোম ন, উি বইকয়র ৬২, 

৬৩ পৃিোয় বেো হকয়কে, “নওয়োবপূর, ইসেোমপূর ও েোেোরী বোেোকর অবোঙ্গোেীরো ফনকেকদর ঘর-বোড়ীকত্ আটকে থোেকত্ 

বোধয হয়, স্থোনীকদর গুন্ডোকদর হোকত্ ফনকেকদর সম্পকদর ে ণ্ঠন ত্োকদরকে কদখকত্ হয় নীরকব এবাং অসহোয়ভোকব ।  

---- অস্থোনীয় র্ বত্ী কমকয়কদর অপহরণ ও ধষযণ েরোর এবাং ফেশুকদরকে জ্বেন্ত বোড়ীকত্ ফনকক্ষপ েরোর ঘটনোর েথো 

পোফেস্তোন প্রফত্ফিত্ হওয়োর পর েখকনো কেোনো র্োয়ফন । ফেন্তু বোস্তকব অমনটি ঘকটফেে ।  

----- পোহোরত্েীকত্ অস্থোনীয়কদর ফবফভন্ন েকেোনীকত্ সাংখযোহীন েীবকনর অবসোন ঘকটফেে ।”  

৭৫ পৃিোয় আকে “ঢোেো, খ েনো, চট্টগ্রোম, ফদনোেপূর, তসয়দপূর, রাংপূর, প্রভৃফত্ স্থোকনর অস্থোনীয় কেোেেনকেও 

এেইভোকব নোকেহোে েরো হকত্ থোকে এবাং ত্োকদর প্রফত্ও অমোনফবে আচরণ েরো হয় । এই হত্ভোগ্র্ কেোেগুকেো 

আত্াংকের মকধয পকড় র্োয় । ঢোেো ও চট্টগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র গুন্ডোরো উন্মি হকয় উকেফেে । ত্োরো অস্থোনীয়কদর 

বসত্-বোড়ীকত্ ঢ কে পড়ত্ এবাং বোফসন্দো ও সম্পকদর বযোপোকর ফনকেকদর অশুভ ইকের বোস্তবোয়ন েরত্ । অস্থোনীয়কদর 
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মকধয র্োরো আেোে বো সম র পকথ পফিম পোফেস্তোকন পোফেকয় র্োওয়োর কচষ্টো েকরকে, ত্োকদর মূেযবোন ফেফনষপত্র কেকড় 

কনয়ো হকয়কে ।”  

১৯৭১ সোকের ১০ই কম Malcolm W browne ‘The New York Times’ এ ফরকপোটয  েকরন, “র্খন মকন হকয়ফেে 

আওয়োফমেীগ্ ক্ষমত্োর আসোর পকথ ত্খন বোঙ্গোেীরো ফবহোরীকদর সম্পদ ে ন্ঠন, অফিসাংকর্োেন ও হত্যোেোন্ড শুরু েরে ।”  

এখোকন বোঙ্গোেীরো হে আওয়োফমেীকগ্র সেস্ত্র েমীরো ।  

ভোরকত্র এেটি সোিোফহে পফত্রেোর সম্পোদে খ েওয়োন্ত ফোং ১েো অগ্োস্ট ১৯৭১ সোকে ‘The New York Times’ 

ফেকখন, “ফিকসম্বর এর ফনবযোচকনর পর ফবহোফর ও বোঙ্গোেীকদর মকধয কর্ কটনেকনর সৃফষ্ট েকর ত্ো ফবফভন্ন েহকর হত্যোেোকন্ড 

পফরণত্ হয় । পোফেস্তোন আফময পূণয ফনয়ন্ত্রণ কনয়োর পূকবয ফবহোফররো মোরোত্মেভোকব আঘোত্ প্রোি হয় ।”  

Anthony Mascarenhas ত্োর “দযো করইপ অব বোাংেোকদে” বইকয়র ১১৩ পৃিোয় ফেকখকেন “অবোঙ্গোেীকদর েফড়কয় 

চট্টগ্রোম, খ েনো, ঢোেো, এবাং আকরো েকয়েটি ক্ষ র েহকর অকনেগুকেো ঘটনো ঘকট কগ্ে । আেোহ েোকনন, েোরো গুেব 

রটিকয়ফেে কর্, অবোঙ্গোেীকদর েীঘ্রই েবোই েরো হকব র্ো শুকন ত্োরো আত্ফিত্ হকয় পকড় । একহন ঘৃণো ও আত্িেফনত্ 

পফরফস্থফত্কত্ প্রফত্টি ক্ষ র ঘটনোই অফত্রফজেত্ হকয় ফনি রত্ম আচরকণর পর্যোকয় উন্নীত্ হকয়কে ।”  

Anthony Mascarenhas ১৯৭১ সোকের ১৩ই ে ন The Sunday Times পফত্রেোয় ফরকপোটয  েকরন, “প্রথমফদকে 

উকিফেত্ বোঙ্গোেীকদর হোকত্ অবোঙ্গোেীরো গ্ণহত্যোর ফেেোর হয় । এখন গ্ণহত্যো হকে পফিম পোফেস্তোনী তসনয দ্বোরো ।  

-----দূভোগ্যযেনে কর্ ১৯৪৭ সোকে ভোরত্ হকত্ আগ্ত্ হোেোর হোেোর ফরি ফে ফনফিহ্ন হকয় কগ্ে । কমকয়কদর ধষযণ েরো 

হে, ত্োকদর স্তন েত্য ন েরো হে, ভোগ্যবোন ফেশুরো ত্োকদর ফপত্োমোত্োর সোকথ হত্যোর ফেেোর হে । ২০ হোেোকরর অফধে 

অবোঙ্গোেীকদর মৃত্ কদহ চট্টগ্রোম, খ েনো, র্কেোর েহকর পকড় ফেে । এে েকক্ষর মত্ অবোঙ্গোেী ফনফিহ্ন হকয় কগ্ে ।”  

আব ে আসোদ ত্োর “েোকেো পুঁফচকের আকগ্ ও পকর” বইকয়র ২৭০ পৃিোয় ১৯৭১ সোকের ১০ই কম ফনউইয়েয  টোইমস 

পফত্রেোর ফরকপোটয  ত্ কে ধকরন, “ফনর্যোত্ন েরোর পর হোেোর হোেোর অবোঙ্গোেীকে খ েনোয় হত্যো েরো হয় ।  

-------ফবহোরীকদর রোখো বন্দীখোনো সোাংবোফদেকদর কদখোকনো হয় । রি মোখো েোপড়-কচোপড়, কমকয়কদর চ ে ইত্স্তত্ 

েফড়কয় থোেকত্ কদখো র্োয় ।”  

১৯৯৬-২০০১ সোকে আওয়োফমেীে সরেোকরর স্বরোষ্ট্রমফন্ত্র কমের রফিকুে ইসেোম ফপ, এস, ফস ত্োর “স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম 

আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো” বইকয়র ১৬৩ পৃিোয় ১৯৭১ সোকের ৪ মোকচয র ইকিিোকের ফরকপোটয  ত্ কে ধকরন, “৩রো মোচয  

ফিকরোেেোহ েকেোনী, অয়যোরেযোস েকেোনী, আমবোগ্োন, পোহোড়ত্েী, ে ট কিক্টরী এবাং সফন্নফহত্ অনযোনয এেোেোয় আে 

সেোে হইকত্ অপরোহ্ন পর্যন্ত অফিেোন্ড, হোমেো, প্রফত্ হোমেো, প্রোইকভট বন্দ কের গুফেবষযণ, ইত্যোফদ ঘটনোয় 

অধযেত্োফধে কেোে প্রোণ হোরোইয়োকে এবাং েকয়েেত্ কেোে আহত্ হইয়োকে ।  

-----হোসপোত্োে সূকত্রর বরোত্ ফদয়ো গ্ভীর রোকত্ প্রোি খবকর ফনহত্কদর সাংখযো ৭৫ েোনো ফগ্য়োকে ।”  

ইকিিোকের সাংবোকদ কর্ এেোেোর েথো বেো হকয়কে, কস এেোেোয় অবোঙ্গোেীকদর অথযোৎ ফবহোফরকদর বসবোস ফেে । 

আওয়োফমেীকগ্র োংেী েমীরো কস সমস্থ এেোেো আক্রমণ েকরফেে । ফনহকত্কদর প্রোয় সবোই অবোঙ্গোেী ফেে । ত্োই 

আওয়োফমেীকগ্র ম খপোত্র ফহকসকব পফরফচত্ ইকিিোে পফত্রেো ফনহত্কদর পফরচয় কদয়ফন এবাং স চত্ র কেখে কমের 
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রফিকুে ইসেোম দেীয় স্বোকথযর ঊকধ্বয  উকে ইফত্হোকসর সত্য ঘটনো ত্ কে ধরকত্ পোকরনফন । বরাং পোেে ত্োর পূবয ধোরণো 

হকত্ ধকর ফনকব কর্, বোঙ্গোেীকদর হত্যো েরো হকয়কে ।  

েনোব রফিকুে ইসেোম ২০৩ পৃিোয় ফেকখকেন, “২৩কে মোচয  রাংপ র কেেোর তসয়দপূর ও ঢোেোর মীরপূকর বোঙ্গোেী ও 

অবোঙ্গোেীকদর মোকঝ বোকধ সোম্প্রদোফয়ে সাংঘষয । সোমফরে সরেোকরর অন চকররো মীরপ কর ে টত্রোে, অফিেোন্ড ও 

হত্যোেোন্ড চোেোয় । তসয়দপূকর অবোঙ্গোেীরো ফনরীহ বোঙ্গোেীর উপর আক্রমণ চোেোকে বোঙ্গোেীরো রুকখ দোড়োয় । ত্খন ফবনো 

ত্েকব কনপথয কথকে কসনোবোফহনী এফগ্কয় আফবভূয ত্ হয় এবাং গুফেবষযণ েকর । একত্ েমপকক্ষ ৫০েন বোঙ্গোেী ফনহত্ হয় 

।”  

এখোকনও েনোব কমের রফিকুে ইসেোম ফনেয েো ফমথযোর আশ্রয় ফনকয়কেন । মীরপ কর ফেে অবোঙ্গোেীকদর বসফত্ । 

ত্ৎেোেীন সমকয় মীরপ কর ে টত্রোে, অফিেোন্ড ও হত্যোেোকন্ডর সোকথ আওয়োফমেীকগ্র োংেী েমীরো দোফয় ফেে । আর 

তসয়দপূকর কর্ ৫০ েন মোরো ফগ্কয়ফেে ত্োরো ফনকেকদর মকধয সাংঘকষয এবাং কসনোবোফহনীর গুফেকত্ মোরো ফগ্কয়ফেে । একদর 

অফধেোাংেই ফেে অবোঙ্গোেী । ফেন্তু দূভোগ্যযেনে হে কমের রফিকুে ইসেোম এেেন ফেফক্ষত্ কেোে হকয়ও বোঙ্গোেী 

েোত্ীয়ত্োবোকদর উপকর উেকত্ পোকরনফন ।  

প্রেৃত্পকক্ষ সাংখযোেঘ রো েখনও সাংখযোগুরুকদর সোকথ ফনে উকদযোকগ্ সাংঘকষয র্োয় নো । ত্োরো সবসময়ই আত্মরক্ষোকথয 

থোকে । বোাংেোকদকে েখনও সাংখযোেঘ  ফহন্দ রো সাংখযোগুরু ম সেমোনকদর উপর আঘোত্ হোনকব নো । েোরণ ত্োরো েোকন 

একত্ ত্োরো সবকচকয় কবফে ক্ষফত্গ্রস্ত হকব । কেখে র্ত্ীন সরেোর পোফেস্তোন রোকষ্ট্রর েট্টর ফবকরোধী ফেকেন ।  

ত্োর “পোফেস্তোকনর েন্মমৃত্ য-দেযন” বইটি “প্রথম আকেো” েতৃ্য ে বোাংেো ১৪১১ সোকের বষয কসরো বই ফহকসকব ফনবযোফচত্ 

হকয়কে । এ বইকয়র ৩৫৮ পৃিোয় র্ত্ীন সরেোর ফেকখকেন, “এেটো-দুইটো পোজেোফব ধর সেোে ফবেোে নোস্তো ের ফোংবো 

এেটো-দুইটো ফবহোফর ধর সেোে ফবেোে নোস্তো ের ফোংবো ।  

-----পোজেোফবকদর কত্ো আর হোকত্র েোকে পোওয়োর উপোয় ফেে নো, কচোকখর সোমকন ফেে ফবহোফররো ।  

-----েহকরর বোুঁ েবোড়ী, েফত্রেবোড়ী, সোনফেপোড়ো, এ রেম েকয়েটি েকেোনীকত্ ফবহোফররো থোেত্ ।  

---কেউ কেউ বকেন, কস সমকয় ময়মনফসাংকহ অন্তত্ পফচে হোেোর ফবহোফর পফরবোকরর আবোস ফেে । এে কশ্রণীর বোঙ্গোেী 

গুন্ডো ও মত্েববোেকদর দে ফবহোফরকদর ওপর তপেোফচে হোমেো চোফেকয় বোঙ্গোেী েোফত্র ইফত্হোকস এেটি অকমোচনীয় 

েেি ফচহ্ন এুঁকে কদয় ।”  

এ বইকয়র ৩৬২ পৃিোয় ফত্ফন ফেকখকেন ২৬কে মোচয  ই,ফপ, আর এর বোঙ্গোেী তসফনেরো ফবকরোহ েকর এবাং অবোঙ্গোেী ষোট-

সির েন তসনয সবোই মোরো পকড় ।  

কনত্োেী স ভোষ চন্দ্র বস র ভোফত্ফে িঃ েফমযেো কবোস ত্োর এেটি গ্কবষণো পকত্র বকেকেন, “১৯৭১ সোে হকত্ অকনে 

উদোহরণ রকয়কে ফবহোফর ও পফিম পোফেস্তোনীরো হত্যো এবাং ধষযকণর ফেেোর হকয়কে বোঙ্গোেী েতৃ্য ে ।  

--- আমোর গ্কবষণোয় ফনফিত্ হকয়ফে কর্, র্কেোর, খ েনো, ময়মনফসাংহ ও চট্টগ্রোকম বোঙ্গোেী েতৃ্য ে অবোঙ্গোেী প রুষ, মফহেো 

ও ফেশুরো হত্যো এবাং ধষযকণর ফেেোর হকয়কে ।” (1971 stories are mostly exaggerated: Sarmila Bose) 
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“ম ফির্ কের পূবযোপর” বইটি এ কে খন্দেোর, মঈদুে হোসোন এবাং এস আর মীেয োর েকথোপেথন এর মোধযকম রফচত্ 

হকয়কে । এ কে খন্দেোর হকেন ম ফিবোফহনীর উপ প্রধোন কসনোপফত্, মঈদুে হোসোন হকেন প্রবোসী বোাংেোকদে সরেোকরর 

প্রধোনমন্ত্রীর ফবকেষ সহেোরী এবাং এস আর মীেয ো হকেন ম ফিকর্োেোকদর েনয গ্ঠিত্ র্ ব ফেফবকরর মহোপফরচোেে ।  

এ বইকয়র ১৩৯ও ১৪০ পৃিোয় েনোব মঈদুে হোসোন বকেকেন, “২ মোচয  কথকে ে টপোট শুরু হকয় কগ্ে । ত্খন কর্টো ফেে 

ফেন্নোহ এফভফনও, এখন কর্টো বঙ্গবন্ধ  এফভফনও, কসখোকন বড় কদোেোন, কর্গুকেো ফেে অবোঙ্গোেীকদর, কর্মন গ্যোফনস, এসব 

কদোেোন সোধোরণ কেোেেন, র্ বে, ফরেেোওয়োেো, মে র, অফিস-েমযচোরীরো ে টপোট শুরু েকর ।  

------ত্খন ফহফড়কের সকঙ্গ এ কদে কথকে পফিম পোফেস্তোনী চকে কর্কত্ শুরু েকরন ।  

----কটোে আদোয় েরো হত্, ম ফিপণ আদোয় েরো হত্  

----অসহকর্োগ্ আকন্দোেকনর মকধয সাংঘটিত্ এসব ঘটনো র্োরো মযোকনে েকরকে ত্োরো ফেন্তু অজ্ঞোত্নোমো কেোন মোন ষ ফেে 

নো বো সোধোরণ দুষৃ্কত্েোরীও ফেে নো । এরো অকনকেই ফেে স্থোনীয় েোত্রেীকগ্র পফরফচত্ কনত্ো-েমী ।”  

১৪৬ পৃিোয় এ কে খন্দেোর (বত্য মোকন পফরেল্পনো মফন্ত্র) বকেকেন, “এটো ১ মোকচয র পকরই ঘকট ।  

----েোয়গ্োটো ফেে িোমযকগ্কটর এেট  দূকর, এখন কর্টো প্রধোনমন্ত্রীর েোর্যোেয় । ওই র্োয়গ্োয় অবোঙ্গোেীকদর ফনেট হকত্ 

টোেো-পয়সো কেকড় কনয়ো হত্ । েোরণ র্োয়গ্োটো আমোর বোসোর েোকে ফেে বকেই এসব ঘটনো প্রত্যক্ষ েরোর স কর্োগ্ 

হকয়ফেে ।  

------- আমোর েোনোমকত্, ত্োরো সমোকন (েোত্রেীকগ্র েমীরো) টোেো-পয়সো কসোনোর গ্য়নোসহ ফেফনসপত্র ফনকত্ আরম্ভ 

েরে এসব পফরবোকরর েোে কথকে, র্োরো পফিম পোফেস্তোকন চকে র্োওয়োর েনয রওনো হকয়ফেে ।”  

১৪৭ পৃিোয় এস আর মীেয ো বকেকেন, “েোুঁ কুরগ্োওকয়র েথো বফে । আপনোরো কত্ো েোকনন মোচয  মোকস এেটো সাংগ্রোম েফমটি 

েরো হকয়ফেে সব েোয়গ্োকত্ই । মোন ষ আওয়োফমেীকগ্র সাংগ্রোম েফমটি বেত্ । েোকুরগ্োওকয় র্খন ই, ফপ, আর ফবকরোহ 

েরে ত্খন ঐ বোফহনীর অবোঙ্গোেী ফেে  তসফনে ও েমযেত্য ো প্রোণ হোরোন । ফেে  অবোঙ্গোেী র্োরো ফবহোফর নোকম পফরফচত্ 

ত্োকদর অকনকেই ফনহত্ হকেন বোঙ্গোেী ফবকরোহীকদর হোকত্ । এসব র্োয়গ্ো হকত্ টোেো পয়সো, কসোনোদোনোসহ অনযোনয 

মূেযবোন ফেফনষ ে ট েরো হে ।”   

উপকর ফবফভন্ন কেখেরো বোঙ্গোেী েতৃ্য ে অবোঙ্গোেী হত্যোর েথো বকেকেন ।  

প্রেৃত্পকক্ষ এ বোঙ্গোেীরো হে আওয়োফমেীকগ্র এবাং েোত্রেীকগ্র বোঙ্গোেী, র্ো ম ফিবোফহনীর উপ প্রধোন কসনোপফত্ এ কে 

খন্দেোর, প্রবোসী বোাংেোকদে সরেোকরর প্রধোনমন্ত্রীর ফবকেষ সহেোরী মঈদুে হোসোন এবাং ম ফিকর্োেোকদর েনয গ্ঠিত্ র্ ব 

ফেফবকরর মহোপফরচোেে এস আর মীেয ো স্বীেোর েকরকেন । ৭১ এ প্রেৃত্ সত্য হে ২ মোচয  হকত্ ২৫কে মোচয  পর্যন্ত 

আওয়োফমেীগ্ ও ফহন্দ কদর হোকত্ সাংখযোেঘ  ফবহোফররো গ্ণহত্যোর ফেেোর হয় । আর ২৫কে মোকচয র পর কসনোবোফহনীর 

সহোয়ত্ো ফনকয় অবোঙ্গোেীরো আওয়োফমেীগ্ ও ফহন্দ কদর হত্যো েরকত্ থোকে ।  

আওয়োফমেীগ্ েমীরো েী ধরকনর েঙ্গী হকত্ পোকরন, ত্ো ত্োরো ২০০৬ সোকের ২৮কে অকক্টোবর েফগ্-তবেো ফদকয় ৫েন 

মোন ষকে হত্যো েকর ত্োকদর েোকের উপর নৃকত্যর মোধযকম প্রমোণ েকরকেন ।  



49 

 

কত্োিোকয়ে আহমদ ইসেোমী েোত্রসাংকঘর কনত্ো আে ে মোকেেকে ১৯৭০ 

সোকে ফপটিকয় হত্যো েকরফেকেন, কসোহরোওয়োদী উদযোকন আে ে মোকেে 

ে টিকয় পড়োর দৃেয। 

ত্োকদরই কনত্ো কত্োিোকয়ে আহমদ ১৯৭০ সোকে ফপটিকয় 

হত্যো েকরফেকেন ইসেোমী েোত্রসাংকঘর কনত্ো আে ে 

মোকেেকে ।  

আফম এর আকগ্ বকেফে, আওয়োফমেীকগ্র ফভত্কর এেটি 

পক্ষ স্বোয়ত্বেোসকনর পকক্ষ ফেে । আবোর এেটি পক্ষ 

স্বোধীনত্োর পকক্ষ ফেে । ফবকেষেকর ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয় 

অকনে অধযোপকের সোকথ এবাং ফেে  রোেননফত্ে কনত্োকদর 

সোকথ ভোরকত্র কগ্োকয়ন্দো সাংস্থো Raw এর কর্োগ্োকর্োগ্ ফেে 

। এটি আওয়োফমেীকগ্র কনত্ো েনোব আে র রোিোে এেটি 

সোক্ষোৎেোকর উকেখ েকরকেন, র্ো পরবত্ীকত্ আকেোচনো 

েরব । ফেক্ষে ও কনত্োকদর সোকথ Raw এর কর্োগ্োকর্োকগ্র েোরকণ স্বোভোফবে ভোকবই েোত্ররো স্বোধীনত্োর পকক্ষ ফেে । 

ত্োেোড়ো েম যফনস্ট পোটিয  ত্োকদর অকনে কনত্ো ও েোত্রকদর আওয়োফমেীকগ্ প্রকবে েফরকয়কে, র্োকত্ ত্োরো 

আওয়োফমেীগ্কে ফনয়ন্ত্রণ েরকত্ পোকর ।  

এ বযোপোকর ভোষো তসফনে কমোহোম্মদ কত্োয়োহো বকেকেন, “ত্োেউেীন (প্রবোসী সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র) পূবযোপর েফমউফনস্ট 

পোটিয র সোকথ সাংফেষ্ট ফেকেন । র্ফদও ত্োেউেীন বোহযত্ আওয়োফমেীগ্ েরকত্ন ফেন্তু প্রেৃত্পকক্ষ আমোকদর সোকথ 

ফেকেন । পোটিয র ফসেোকন্তই 

ত্োুঁ কে আওয়োফমেীকগ্ রোখো 

হয় ।” (ভোষো আকন্দোেন 

সোত্চফেে কথকে বোয়োন্ন, 

কমোস্তিো েোমোে, পৃঃ ৮০) । 

স্বোয়ত্বেোসকনর পকক্ষর 

আওয়োফমেীকগ্র কনত্োরো 

একদরকে চরমপফন্থ বেকত্ন 

। এ চরমপফন্থরো এ সময় 

(মোচয  মোকস) অরোেে 

পফরফস্থফত্র সৃফষ্ট েকরফেে, র্োকত্ কেখ ম ফেকবর সোকথ ইয়োহইয়ো খোকনর কেোন েোসনত্োফন্ত্রে সমকঝোত্ো নো হয় এবাং 

সরেোর র্োকত্ সোমফরে অফভর্োন পফরচোেনো েকর ।  

এ বযোপোকর আওয়োফমেীকগ্র অনযত্ম প্রবীন কনত্ো, ২১ দিোর রচফয়ত্ো এবাং কেখ ম ফেব র রহমোকনর শ্রেোভোেন বযফি 

আব ে মনস র আহমদ ত্োর “আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের” ৩য় খকন্ড উকেখ েকরকেন, “েোকেই মকন হইে 

িোঃ িেকে রোফব্বর েথোই ঠিে । ফত্ফন বফেয়োফেকেনঃ (৭ই মোচয  সেোকে) কেখ ম ফেকবর বোড়ী কঘরোও েফরয়ো চোর-পোুঁ চ 

হোেোর ত্রুণকে কর্ভোকব স্বোধীনত্ো ফচৎেোর েফরকত্ ফত্ফন কদফখয়ো আফসয়োকেন, ত্োকত্ কেখ সোকহব ত্োর জ্ঞোনব ফেমত্ 

েোে েফরকত্ পোফরকবন বফেয়ো ত্োুঁ র ফবশ্বোস হইকত্ফেে নো । আফম ত্োুঁ র েথোটো উড়োইয়ো ফদয়োফেেোম । এখন ব ফঝেোম িোঃ 

রোফব্বর ধোরণোই ফেে ঠিে । অসোধোরণ বযফিত্বেোেী ম ফেব ত্োুঁ র ইেোর ফবরুকে কসফদন স্বোধীনত্ো কঘোষণো েকরন নোই সত্য, 
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ত্রুণকদর চোকপ অন্তত্ঃ ত্োকদর মন রোফখকেন । শুধ  ত্োকদর কদখোইবোর উকেকেয (েোত্ীয়) পফরষকদ কর্োগ্ নো ফদবোর 

বযোপোরটোয় িযোভোকিো প্রদেযন েফরকেন ।  

-----ফেন্তু কেখ ম ফেব চোকপ পফড়য়োই আমোকদর পরোমেযমত্ েোে েফরকত্ পোকরন নোই । র্ো কহোে পফরষকদ কর্োগ্ নো 

কদওয়োটো আমোর ক্ষ র ফবকবচনোয় কেখ ম ফেকবর এেটি মস্তবড় ভ ে । এ ভ কের দরুনই ২৫কে মোকচয র ফনি র ঘটনো 

ঘটিয়োফেে । অনযথোয় ত্ো ঘটিত্ নো । বযোপোর অনযরূপ হইত্ । (পৃঃ ৯২, ৯৫, পঞ্চম সাংস্করণ)   

অত্এব এটো পফরষ্কোর আওয়োফমেীকগ্র ফভত্কর অবস্থোনেোরী েম যফনস্ট, Raw এর একেন্ট এবাং ত্োকদর দ্বোরো প্রভোফবত্ 

ত্রুণ েোত্র ও র্ বেরো, ে েফিেোর আেীর ভ কট্টোর ক্ষমত্ো ফেপ্সো ও অগ্ণত্োফন্ত্রে আচরণ এবাং সকবযোপফর কসনোবোফহনীর 

অফবকবচকের মত্ আচরণ ২৬কে মোকচয র রোকত্ ফনি র ঘটনোর েন্ম কদয় ।  

প্রেৃত্পকক্ষ েোকেো রোত্ ২৫কে মোচয  নয় বরাং ২৬ কে মোচয  রোত্ । েোরণ ২৫কে মোচয  রোত্ ১২ টোর পর ২৬ কে মোচয  রোত্ 

চকে আকস । আর অপোকরেন সোচয  েোইট এর সময় ফেে রোত্ ১টো ৩০ ফমফনট এবাং ত্ো বোস্তবোয়কনর েনয আফময রোত্ 

১১:৩০ বো ১২টোর পর কবফরকয় আকস এবাং আঘোত্ হোকন রোত্ ১টো ৩০ ফমফনকট । অত্এব ফনঃসকন্দকহ েোকেো রোত্ ২৬কে 

মোচয  রোত্ । ফেন্তু আমরো র্ গ্ র্ গ্ ধকর বকে আসফে েোকেো রোত্ হে ২৫কে মোচয  রোত্ ।  

এই েোকেো রোকত্র পূকবয কবফের ভোগ্ কক্ষকত্র আওয়োফমেীকগ্র োংেী েমীকদর হোকত্ মোরো র্োয় অবোঙ্গোেীরো ফেন্তু ২৬কে 

মোচয  রোত্ হকত্ শুরু হয় কসনোবোফহনী েতৃ্য ে বোঙ্গোেী হত্যো । ২৬ কে মোকচয র পর কসনোবোফহনীর সোহোর্য ফনকয় ফবহোফররো হত্যো 

শুরু েকর আওয়োফমেীগ্ এবাং ফহন্দ কদর । ফেন্তু োংেী আওয়োফমেীকগ্র সদসযরো স কর্োগ্ ব কঝ গ্ো ঢোেো কদয়, মরকত্ হয় 

ফনরীহ আওয়োফমেীকগ্র েমীকদর, ত্োকদর অপরোধ ফেে ত্োরো আওয়োফমেীগ্ সমথযন েকর ।  

এ েোকেো রোকত্ েী পফরমোণ কেোে পোে বোফহনী হত্যো েকরকে, ত্োর এেটি বণযনো বত্য মোন প্রধোন মফন্ত্রর স্বোমী েনোব 

ওয়োকেদ ফময়ো “বঙ্গবন্ধ  কেখ ম ফেবকে ফঘকর ফেে  ঘটনো ও বোাংেোকদে” বইকয়র ৭৮ ও ৭৯ পৃিোয় ফদকয়কেন । ত্োর বণযনো 

অন র্োয়ী ইেবোে হকে (বত্য মোন েহরুে হে হে) ৫০-৬০ েন েোত্রসহ হকে ফনে কশ্রণীর েমযচোরী, েগ্ন্নোথ হকে 

েত্োফধে েোত্র এবাং িঃ কগ্োফবন্দ চন্দ্র কদবসহ ১১ েন ফবশ্বফবদযোেকয়র অধযোপেকে হত্যো েরো হয় ।  

৮৩ পৃিোয় উকেখ েকরকেন, আত্মকগ্োপন েরো ফনে এেোেোর প ফেেকদর ফনেট হকত্ েোনকত্ পোকরন রোেোরবোগ্স্থ প ফেে 

েোইকন েীভোকব পোে বোফহনী নৃোংসভোকব হত্যো েকরকে, ফেন্তু মৃকত্র সাংখযো উকেখ েকরনফন ।  

ওয়োকেদ ফময়োর বিবয অন র্োয়ী ৬০+১০০+১১=১৭১ েন এর মৃত্ যর ফহসোব পোওয়ো র্োয় ।  

কমের ফসফেে সোফেে েোকেো রোকত্ ১০০ েন এবাং কে, কেনোকরে টিক্কো খোন ১৫০ েকনর মৃত্ যর েথো স্বীেোর েকরন । 

ফেন্তু ফবকদফে সাংবোদ মোধযম ফবকেষ েকর আেোেবোণী, ফব, ফব, ফস এবাং পফত্রেোগুকেো প্রচোর েরে ঢোেোয় ৫০ হোেোর কেোে 

মোরো পকড়কে । আবোর ফবকদফে সাংবোদ মোধযম অবোঙ্গোেীকদর কর্ হত্যোেোকন্ডর েথো বকেকে, কসখোকন ত্োরো বকেকে প্রোয় ১ 

েক্ষ অবোঙ্গোেী মোরো পকড়কে ।  

অথযোৎ এ সাংবোদ মোধযমগুকেো উভয়পকক্ষর হত্যোেোন্ডকে অফত্রফজেত্ ভোকব প্রেোে েরকত্ থোেে, র্োকত্ উভয় পকক্ষর 

কক্ষোভ বৃফের মোধযকম ম সফেম রোষ্ট্র পোফেস্তোন কভকঙ্গ র্োে । র্ফদ পোফেস্তোন এেটি অম সফেম রোষ্ট্র হত্, ত্কব এ সমস্ত 

ঘটনোবেীর অফত্রফজেত্ ভোকব প্রেোে হত্ নো এবাং সম্ভবত্ঃ পোফেস্তোন ভোঙ্গত্ নো । ১৯৪৭ সোে হকত্ ভোরকত্ ফবফভন্ন 
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ভোকব মোনবফধেোর োংফঘত্ হকয়কে, সাংখযোেঘ কদর পোইেোরীভোকব হত্যো েরো হকয়কে এবাং েোশ্মীফরকদর অসাংখয গ্ণেবর 

রকয়কে, ফেন্তু ত্ো ফবকদফে ফমফিয়োর নের েোকড়ফন এবাং েোড়কবও নো ।   

২ মোচয  হকত্ হত্যোেোন্ড এবাং ২৬কে মোচয  রোকত্র হত্যোেোকন্ডর মকধয কমৌফেে পোথযেয রকয়কে । প্রথকমোি হত্যোেোন্ড 

হকয়ফেে এেটি রোকষ্ট্রর সাংখযোগুরু েনকগ্োফি দ্বোরো । এটি দুটি পকক্ষর মকধয সীমোবে ফেে এবাং দুটি পক্ষই ফেে কদকের 

েনগ্ণ । ফেন্তু ২৬ কে মোকচয র রোকত্র হত্যোেোন্ড ফেে রোকষ্ট্রর কসনোবোফহনী েতৃ্য ে ত্োর েনগ্কণর উপর । িকে ২৬ কে 

মোকচয র রোকত্র এ হত্যোেোন্ড েনগ্ণকে রোষ্ট্র হকত্ দূকর সফরকয় কদয়, র্োর িেশ্রুফত্কত্ পোফেস্তোন ফদ্বখফন্ডত্ হয় এবাং 

বোাংেোকদে স্বোধীন রোষ্ট্র ফহকসকব আত্মপ্রেোে েকর ।  

এ ফবষয়টি েনোব আব ে মনস র আহমদ ত্োর “আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের” ৩য় খকন্ডর ১১৪ পৃিোয় উকেখ 

েকরকেন, “১৯৭১ সোকের ২৫কে মোকচয র আকগ্ পূবয পোফেস্তোকনর এেেনও পোফেস্তোন ভোঙ্গোর পকক্ষ ফেে নো, ২৫কে 

মোকচয র পর এেেন পূবয পোফেস্তোনীও পোফেস্তোন বেোয় রোফখবোর পকক্ষ ফেে নো ।”  

২৬কে মোচয  এর পর পূবয বোাংেোর রোেননফত্ে কনতৃ্য বৃন্দ দুভোকগ্ ফবভি হকয় পড়কেন । আওয়োফমেীগ্, েোত্ীয় েীগ্, 

েম যফনস্ট পোটিয , নযোপ পূবয বোাংেোকে স্বোধীন রোষ্ট্র েরোর পকক্ষ এবাং েোমোয়োকত্ ইসেোমী, কনেোকম ইসেোমী, ম সফেম েীগ্ 

এবাং মসফেদ-মোরোসোর ঈমোমরো পোফেস্তোন রোষ্ট্রেোেোকমোর ফভত্কর থোেোর পক্ষপোত্ী ফেকেন । ২৬কে মোকচয র পূবয পর্যন্ত 

এেমোত্র ভ কট্টো েোড়ো সমস্ত দকের কনতৃ্য বৃন্দ কেখ ম ফেকবর ফনেট ক্ষমত্ো হস্তোন্তকরর পক্ষপোত্ী ফেকেন । এমনেী 

েোমোয়োকত্ ঈসেোমীর আমীর কগ্োেোম আর্ম ৭১ এর ২৬কে মোকচয র পূবয পর্যন্ত কেখ ম ফেব করর ফনেট ক্ষমত্ো হস্তোন্তকরর 

কেোর দোবী েোফনকয়ফেকেন, র্ো ঐ সময়েোর পফত্রেো প্রমোণ ।  

ফেন্তু ২৬কে মোকচয র পর িোনপফন্থ ও ইসেোমী কনতৃ্য বৃন্দ এে পোফেস্তোন রোষ্ট্রেোেোকমোর পকক্ষ অসাংখয ফববৃফত্ প্রদোন েকরন 

এবাং েোে েকরন । এখন প্রশ্ন হে, ২৬কে মোকচয র পর পূবয বোাংেোর কনতৃ্য বৃন্দ ফদ্বধোফবভি হকয় পড়কেন কেন? ফেন্তু এর 

আকগ্ আওয়োফমেীগ্, েোত্ীয় েীগ্, েম যফনস্ট পোটিয , নযোপ, েোমোয়োকত্ ইসেোমী, কনেোকম ইসেোমী, ম সফেম েীগ্ 

ঐেযবেভোকব আইউব খোকনর ফবরুকে আকন্দোেন েকরফেে । এর েোরণ হে সোমফরে েোসন দূর েরোর েনয কস সময় 

সবপক্ষ এেমত্ ফেে । ফেন্তু পূবয বোাংেো স্বোধীন েরোর েনয দেগুকেোর মকধয কেোন আকেোচনো হয়ফন । কসসময় দেগুকেোর 

মকধয ফবফভন্ন তবেে হকয়ফেে, ফেন্তু কেোন তবেকে পূবয বোাংেোর স্বোধীনত্ো ফনকয় আকেোচনো হয়ফন, র্ো আকেোচনো হকয়কে 

ত্ো হে েীভোকব সোমফরে েোসন হকত্ ম ি পোওয়ো র্োয় । ত্োই ২৬কে মোকচয র স্বোধীনত্োর প্রশ্ন আকস, ত্খন দেগুকেোর 

মকধয স্বোভোফবে ভোকবই রোেননফত্ে মত্পোথযেয কদখো কদয় ।   

আেকে স্বোধীনত্োর স্থপফত্ কেখ ম ফেব র রহমোনকে বেো হয় । ফেন্তু এটো ঐফত্হোফসে সত্য হে, ফত্ফন ২৬কে মোকচয র পূকবয 

কেোথোও স্বোধীনত্োর কঘোষণো কদনফন । ফত্ফন কসসময় েনগ্ণকে ৬ দিোর েথো বকেফেকেন, তবষকমযর েথো বকেফেকেন, 

স্বপ্ন কদফখকয়ফেকেন এেটি স ন্দর েীবকনর । ফেন্তু র্োরো স্বোধীনত্োর িোে কদন, ত্ো ত্োরো কদন সরোসফর । কর্মন বত্য মোন 

সমকয়র কমোহোম্মদ আেী ফেন্নোহ, কচচফনয়োর গ্ওহর দুদোকয়ভ, শ্রীোংেোর ত্োফমে টোইগ্োকরর কভে ফপেোই প্রভোেরণ, 

ভোরকত্র পোজেোকবর ফভন্দ্রোনওয়োকে, স দোকনর খৃস্টোনরো । পূবয ফত্ম করর খৃস্টোনরো স্বোধীনত্ো কচকয়ফেে এবাং গ্ণকভোকটর 

মোধযকম ত্োরো ইকন্দোকনফেয়ো হকত্ পৃথে হকয় স্বোধীন হকয় র্োয় । েোনোিোর কুইকবে প্রকদকের কিজচ ভোষোভোষীরো 

েোনোিো হকত্ পৃথে হকয় স্বোধীন হকত্ কচকয়ফেে, ফেন্তু ত্োরো গ্ণকভোকটর মোধযকম পরোফেত্ হয় । এটো কেউ বেকত্ 

পোরকবন নো বো প্রমোণ কদখোকত্ পোরকবন নো কর্, উপকরোি কনত্োসমূকহর মত্ কেখ ম ফেব র রহমোন েনগ্কণর সোমকন 
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সরোসফর স্বোধীনত্োর কঘোষণো ফদকয়কেন বো অনয দেগুকেোর সোকথ স্বোধীনত্োর বযোপোকর আকেোচনো েকরকেন । বরাং অসাংখয 

প্রমোণ রকয়কে, ফত্ফন েনগ্কণর সোমকন অখন্ড পোফেস্তোকনর েথো বকেকেন এবাং বকেকেন পূবয বোাংেোর স্বোয়ত্ব েোসকনর 

েথো, র্ো ইফত্পূকবয আকেোচনো েরো হকয়কে । আওয়োফমেীকগ্র ফভত্কর েম যফনকস্টর এেটি অাংে ফেে, র্োরো পোফেস্তোকনর 

ফবভফি ফনকয় েোে েকরকে, কর্ েোে ফেে খ বই কগ্োপকন, এরো েখনও ত্ো েনগ্কণর সোমকন ত্ো সরোসফর প্রেোে েকরফন, 

বত্য মোকনর মত্ ত্খনও েনগ্কণর উপর একদর কেোন গ্ণফভফি ফেে নো, ত্োই এরো আওয়োফমেীকগ্র েোুঁ কধ পো করকখফেে । 

এেোড়ো ভোরত্ীয় কগ্োকয়ন্দো সাংস্থো RAW পোফেস্তোকনর ফবভফি ফনকয় েোে েরফেে । ত্োকদর একেন্টরো েোত্রকদরকে 

স্বোয়ত্বেোসকনর আকন্দোেকনর নোকম স্বোধীনত্োর আকন্দোেকনর ফদকে ধোফবত্ েকর, ফবকেষেকর েোত্রকদর ফভত্কর এ কচত্নো 

৭০ এর ফনবযোচকনর সময় বযোপেভোকব প্রসোর েোভ েকর, ত্কব ত্ো েকেে-ফবশ্বফবদযোেকয়র মকধয সীমোবে ফেে । কেখ 

ম ফেব র রহমোন আওয়োফমেীকগ্র ফভত্কর থোেো এসমস্ত কনত্োকদর এবাং েোত্রকদর সন্তুষ্ট েরোর েনয কগ্োপকন পূবয বোাংেোর 

স্বোধীনত্োর েনয ত্োকদরকে েোে েরোর েথো বেকেও, ফত্ফন ত্োর রোেননফত্ে েোর্যক্রম এে পোফেস্তোকনর মকধয সীমোবে 

করকখফেকেন । ত্ৎেোেীন সময় র্োরো স্বোধীনত্োর পকক্ষ ফেে, ত্োকদরকে ফত্ফন কর্ আশ্বোস ফদকয়ফেকেন, ত্ো েখনও 

েনসমকক্ষ প্রেোে পোয়ফন । এর প্রমোণ ফহকসকব আগ্রত্েোর মোমেোর েথো বেো র্োয় ।  

আওয়োফমেীকগ্র বত্য মোন কনত্ো েনোব আে র রোিোে ১৯৮৭ সোকের ৪েো কিব্রুয়োফর সোিোফহে “কমঘনো” পফত্রেোয় এে 

সোক্ষোৎেোর কদন । স্বোধীনত্োর পর অকনকে কর্ভোকব েৃফত্ত্ব ফনকত্ চোয়, কসভোকব ঐ সোক্ষোৎেোকর েনোব আে র রোিোে 

ফনকের েৃফত্ত্ব কনয়োর েনয অকনে অসত্য ভোষকণর েন্ম কদন । এরপরও ত্োর সোক্ষোৎেোকর ফেে  ফবষয় উকে একসকে । 

এগুকেোর ফেে  অাংে হে -  

“আমোকদর সময়েোর বড় উকেখকর্োগ্য ঘটনো হে আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেো । ফত্ফন (বঙ্গবন্ধ ) ১৯৬২ সোকে ফিসপোকরট 

ম ভ ফনকয় আগ্রত্েো র্োন ।  

---ফত্ফন আগ্রত্েো ফগ্কয় অযোকরস্ট হকয় র্োন ।  

-----এর ফেে ফদন পকর কদখেোম ওকদর সকঙ্গ বঙ্গবন্ধ র নোমও (মোমেোয়) র্ ি রকয়কে । ফত্ফন আকগ্ কথকেই কেকে 

ফেকেন ।  

------ এরপর আমরো বঙ্গবন্ধ কে বফে  

--- আমোকদর প্রস্তুফত্র েনয ভোরকত্র সোকথ আমোকদর কর্োগ্োকর্োগ্ থোেো চোই ।  

---- আমোকদর ফত্ফন এেটি ঠিেোনো ফদকেন ।  

----ত্খন ফত্ফন ফচিরণ্েন স ত্োকরর সোকথ সোক্ষোৎ েরকত্ বেকেন ।  

---আমরো ভোরকত্র সোকথ কর্োগ্োকর্োগ্ েকরফে ।  

---ওরো (RAW) আমোকদর সোকথ কর্োগ্োকর্োকগ্র েনয কেোন্ চযোকনে বযবহোর েরকে কসটো আমোকদর কদখোর েথো নয় ।  

------আমরো ত্খনই (১েো মোচয  ১০৭০ এর পর) বঙ্গবন্ধ কে বেেোম কহোকটে পূবযোণীকত্ বকসই কর্ন ফত্ফন স্বোধীনত্োর িোে 

কদন । ফত্ফন আমোকদর েপথ েরোকেন কেউ কেোন কবঈমোনী েরকব নো ।  

------ফেন্তু বঙ্গবন্ধ কে ফদকয় কসফদন আমরো ফেে কত্ই (স্বোধীনত্ো) কঘোষণো কদয়োকত্ পোরেোম নো ।  
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-----আওয়োফমেীগ্ হোই েমোন্ড বঙ্গবন্ধ কে স্বোধীনত্ো কঘোষণো কদবোর ফবকরোধীত্ো েকরন । আওয়োফমেীগ্ হোই েমোন্ড কর্মন 

বঙ্গবন্ধ কে স্বোধীনত্ো কঘোষণো ফদকত্ ফদকব নো, আমরো ঠিে েরেোম আমরো বঙ্গবন্ধ কে কর্ েকরই কহোে স্বোধীনত্োর কঘোষণো 

ফদকত্ রোেী েরোব ।  

--------এরপর শুরু হে িোয়োেগ্ । িোয়োেকগ্ বঙ্গবন্ধ  আকপোকষর ফসেোন্ত ফনকেন ।  

----পুঁফচকে মোচয  (১৯৭১) ত্োফরকখ বঙ্গবন্ধ র সোকথ আমোর কদখো হয় ।  

----আমরো েোনত্োম বঙ্গবন্ধ  আমোকদর সোকথ চকে র্োকবন ।  

----আফম বেেোম, আফম েোনকত্ চোই আপফন র্োকবন ফেনো? আপফন নো কগ্কে আফম র্োব নো । ফত্ফন বেকেন, র্ো ভোগ্ 

আমোরটো আফম কদখব ।”  

েনোব আে র রোিোকের সোক্ষোৎেোর প্রমোণ েকর কদয়, কেখ ম ফেব র রহমোন ত্রুণকদরকে হোকত্ রোখোর েনয স্বোধীনত্োর 

আশ্বোস ফদকেও, ফত্ফন এবাং ত্োর হোই েমোন্ড স্বোধীনত্োর কঘোষণো ফদকত্ রোেী ফেকেন নো এবাং ২৫কে মোচয  কেোথোও নো 

ফগ্কয় ফত্ফন কস্বেোয় কগ্রিত্োরবরণ েকরন । আমোর েোনো কনই, পৃফথবীর ইফত্হোকস এমন কেোন বযফি আকেন েীনো ফর্ফন 

স্বোধীনত্োর কঘোষণো ফদকয় কস্বেোয় কগ্রিত্োরবরণ েকরন! েনোব আে র রোিোকের ভোষয হকত্ পফরষ্কোর কর্, আগ্রত্েো 

ষড়র্ন্ত্র মোমেো সঠিে ফেে ।  

এ বযোপোকর ১৯৯৬ সোকে আওয়োফমেীকগ্র স্বরোষ্ট্রমফন্ত্র কমের রফিকুে ইসেোম ত্োর “স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র 

ভূফমেো” বই এর ১৩৩ ও ১৩৪ পৃিোয় কেকখন, “১৯৬৩ সোকের ১০ই ে ন ত্োফরকখ কেখ ম ফেব ভোরত্ীয় সোহোকর্য 

বোাংেোকদে স্বোধীন েরোর েকক্ষয সীমোন্ত অফত্ক্রম েকর প্রোয় ১৮ মোইে পোকয় কেঁকট আগ্রত্েো র্োন ।  

-----ফেন্তু আগ্রত্েোর কগ্োকয়ন্দো ফবভোগ্ ত্োকে 

ফবশ্বোস েরকত্ পোকরফন । িকে ত্োুঁ কে কগ্রিত্োর 

েকর েোরোগ্োকর ফনকয় র্োওয়ো হয় । বঙ্গবন্ধ  ত্খন 

স্থোনীয় কনতৃ্য বৃকন্দর ফনেট আকবদন েোনোন কর্, অস্ত্র 

কদয়ো বো বোাংেোর স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম সোহোর্য েরো 

র্ফদ সম্ভব নো হয় ত্কব অর্থো ত্োকে েোরোগ্োকর 

করকখ বোাংেোকদকের ফনয়মত্োফন্ত্রে সাংগ্রোমকে 

বযোহত্ েকর েোভ কনই ।”  

কসফদন পোফেস্তোকনর েোসে কশ্রণীর ফনেট কগ্োকয়ন্দো 

ফরকপোটয  ফেে কর্, কেখ ম ফেব আগ্রত্েোয় 

ফগ্কয়কেন । ত্োই ত্োরো আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেোয় 

কেখ ম ফেবকে ১নাং আসোমীকত্ পফরণত্ েকরন । 

ত্োকদর ফবশ্বোস ফেে কর্, েনগ্ণ র্ফদ েোনকত্ পোকর 

কেখ ম ফেব পোফেস্তোন ভোঙ্গকত্ চোন, ত্কব ত্োর 

েনফপ্রয়ত্ো েূকনযর কেোেোয় চকে আসকব । ফেন্তু 
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ত্ৎেোকে আওয়োফমেীগ্ কেোরগ্েোয় বকে কর্, আগ্রত্েোর মোমেো ফমথযো মোমেো, বরাং আওয়োফমেীগ্ র্োকত্ সোধোরণ 

মোন কষর দোবীগুকেো ফনকয় আকন্দোেন েরকত্ নো পোকর কসেনয এ মোমেো হকয়কে এবাং পফত্রেোগুকেো সরেোর ফবকরোধী 

হওয়োর েোরকণ ত্ো খ ব েিভোকব প্রচোর েরোয় েনগ্ণ আওয়োফমেীকগ্র েথো ফবশ্বোস েকর এবাং কেখ ম ফেব র রহমোন ত্থো 

আওয়োফমেীকগ্র েনফপ্রয়ত্ো বনযোর পোফনর মত্ বৃফে পোয় এবাং র্ো অনযোনয দেগুকেোর েনফপ্রয়ত্োকে হ্রোস েকর ।  

র্ফদ কসফদন পূবয বোাংেোর মোন ষ ফবশ্বোস েরত্, আগ্রত্েোর মোমেো সত্য ফেে, ত্কব কসফদনই পূবয বোাংেোর মোন ষ কেখ 

ম ফেব এবাং ত্োর দেকে ফচরত্কর ত্যোগ্ েরত্ । আমোর এ েথোগুকেো নত্ ন প্রেকন্মর মোনকত্ েষ্ট হকেও ত্ হকে ঐ 

সমকয়র েনয বোস্তব সত্য ।  

নত্ ন প্রেকন্মর ভোইকয়রো আমোর েথো নো মোনকত্ পোরকেও, আেো েফর আওয়োফমেীগ্ কনত্ো ও প্রোিন স্বরোষ্ট্রমফন্ত্র কমের 

রফিকুে ইসেোম এর েথো মোনকবন । ফত্ফন ত্োর এেই বইকয়র ১৩৭ পৃিোয় ফেকখকেন, “আগ্রত্েোর ষড়র্ন্ত্র মোমেোর 

ধোরোফববরণী খবকরর েোগ্কে প্রেোফেত্ হওয়োর িকে সোধোরণ মোন ষও ব ঝকত্ পোকর কর্, ত্থোেফথত্ ষড়র্ন্ত্র মোমেোটি ফেে 

ফমথযো, সোেোকনো ও বোকনোয়োট । র্ফদও আে এ েথো সবযেনফবফদত্ কর্, আগ্রত্েো ষড়র্ন্ত্র মোমেোটি সমূ্পণয ফভফিহীন ফেে 

নো ।  

----সবযসোধোরণ এ েথো মকন েরকত্ শুরু েকর কর্, পূবয পোফেস্তোকনর নযোর্য দোবী-দোওয়োর সবকচকয় কসোচ্চোর েণ্ঠ কেখ 

ম ফেবকে িোুঁ সী ফদকয় হত্যো েরোর েনয আগ্রত্েোর ষড়র্ন্ত্র মোমেো শুরু েরো হকয়কে । এর ত্োৎক্ষফণে প্রফত্ফক্রয়ো 

ফহকসকব সমগ্র বোঙ্গোেী েোফত্ আইয় ব ফবকরোধী গ্ণফবকক্ষোকভ কিকট পকড় ।”  

এখন প্রশ্ন হে, কেন কেখ ম ফেব র রহমোন আগ্রত্েো কগ্কেন? এর েোরণ অস্পষ্ট । সম্ভবত্ র্োরো পোফেস্তোন রোষ্ট্র ভোঙ্গোর 

পকক্ষ ফেে কসসব বোম ধোরোর কনত্োকদর সন্তুষ্ট েরোর েনয এবাং ভোরকত্র সোকথ ত্োকদর েী ধরকন ফোংে আকে, ত্ো ব ঝোর 

েনয ফত্ফন আগ্রত্েো কর্কত্ পোকরন । ত্কব ত্োর এ র্োওয়োটো পফরেফল্পত্ ফেে নো, ত্োর প্রমোণ হে আগ্রত্েোয় কগ্রিত্োর 

হওয়ো । সম্ভবত্ আগ্রত্েোর ফত্ি অফভজ্ঞত্োর েোরকণ ফত্ফন আর ঐ ফদকে কর্োগ্োকর্োগ্ রোকখনফন । ত্োই ২৫কে মোকচয র 

পর ভোরকত্ র্োওয়োর পর ত্োেউফেন ব ঝকত্ পোকরন কেখ ম ফেব র রহমোন স্বোধীনত্োর েনয ভোরকত্র সোকথ কেোন আেোপ 

েকরনফন ।  

এ বযোপোকর প্রবোসী বোাংেোকদে সরেোকরর প্রধোনমন্ত্রীর ফবকেষ সহেোরী মঈদুে হোসোন ত্োুঁ র ‘মূেধোরো ৭১’ বইকয়র ১০ ও ১১ 

পৃিোয় ফেকখকেন, “সীমোন্ত অফত্ক্রম েরোর আকগ্ েকয়েবোরই ত্োেউফেন মকন েকরফেকেন হয়ত্বো এই আপৎেোেীন 

পফরফস্থফত্ কমোেোফবেোর েনয উচ্চত্র পর্যোকয় কেোন বযবস্থো ভোরত্ সরেোকরর সোকথ েরো হকয়কে ।  

-----সীমোকন্ত কপৌে বোর পর ত্োুঁ র আেোভঙ্গ ঘকট ।  

------ত্োেউফেন ব ঝকেন, ভোরকত্র সকঙ্গ কেোন বযবস্থো কনই, েোকেই শুরু েরকত্ হকব এেদম প্রথম কথকে ।”  

অত্এব এটো পফরষ্কোর কর্, ত্োেউফেকনর মত্ উচ্চ পর্যোকয়র কনত্োও েোনকত্ন নো কর্ কেখ ম ফেব র রহমোন স্বোধীনত্োর 

েনয কেোন বযবস্থো েকরকেন ফেনো? ত্রুণ প্রেকন্মর ভোইকয়রো এেট  ফচন্তো েকর কদখ ন, কর্খোকন ত্োেউফেকনর মত্ উচ্চ 

পর্যোকয়র কনত্োও েোনকত্ন নো কর্, স্বোধীনত্োর কেোন বযবস্থো আকে ফেনো, কসখোকন এ কদকের েনগ্ণ র্োকদর অফধেোাংেই 

অফেফক্ষত্ ত্োরো েীভোকব েোনকবন কেখ ম ফেব র রহমোন ত্োকদরকে স্বোধীনত্োর ফদকে ধোফবত্ েরকেন ।  
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এ বযোপোকর ফে িফিও কচৌধূরী ত্োুঁ র ‘অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে’ বইকয়র ১৩২ ও ১৩৩ পৃিোয় কেকখকেন, 

“কমোকটর উপর এেীয় এেটি কদকের অফেফক্ষত্ কভোটোকরর েোে হকত্ এটো েদোফচৎ আেো েরো র্োয় কর্, ত্োরো সবযোফধে 

স্বোয়ত্বেোসন ও ফবফেন্নত্োর কগ্োপন পফরেল্পনোর মধযেোর সূক্ষ পোথযেয ব ঝকত্ সক্ষম হকব ।  

-----ম ফেব েখনও বোঙ্গোেী ম সেমোনকে বকেনফন কর্, ত্োর েক্ষয ফেে পৃথে রোষ্ট্র বোাংেোকদে সৃফষ্ট েরো, র্ো ফত্ফন ১৯৭১ 

সোকের ১৬ই ফিকসম্বর ভোরত্ীয় তসনযকদর ফবেয়ীর কবকে ঢোেো প্রকবকের সোকথ বোাংেোকদে প্রফত্িোর পর দোবী েকরন ।”  

আসকে কেখ ম ফেব র রহমোন েী কচকয়ফেকেন? স্বোয়ত্বেোসন, নো স্বোধীনত্ো?  

ফত্ফন স্বোয়ত্বেোসকনর েথো বোরবোর বকেকেন, স্বোধীনত্োর েথো অফত্ কগ্োপকন দু-এেেন ত্রুণ কনত্োর ফনেট বকেকেন । 

কেখ ম ফেব র রহমোন েী কচকয়ফেকেন, ত্ো ফত্ফনই ভোে েোকনন, ত্কব এটো ফনঃসকন্দকহ বেো র্োয় কর্, প্রেোকেয কেখ 

ম ফেব র রহমোন স্বোধীনত্ো কঘোষণো কদনফন ।  

পোফেস্তোকন এখনও এেটি ফবত্র্ে আকে, পোফেস্তোন ভোঙ্গোর দোয় েোর?  

একক্ষকত্র কসনোবোফহনী রোেনীফত্ফবদকদর উপর এবাং রোেনীফত্ফবদগ্ণ কসনোবোফহনীর উপর কদোষোকরোপ েকরন ।  

ফেন্তু আির্য হকেও সত্য কর্, ত্ৎেোেীন কসনো অফিসোররো র্োরো পূবয বোাংেোয় ফেকেন, ত্োরো পোফেস্তোন ভোঙ্গোর দোয় কেখ 

ম ফেব র রহমোকনর উপর কদনফন ।  

র্ফদ সফত্যই কেখ ম ফেব র রহমোন স্বোধীনত্োর কঘোষণো ফদকত্ন, ত্কব এ সমস্ত সোমফরে অফিসোররো পোফেস্তোন ভোঙ্গোর দোয় 

কেখ ম ফেব র রহমোকনর উপর চোফপকয় ফনকেকদর দোয় ফেে টো হোেেো েরোর কচষ্টো েরকত্ন । বরাং ত্োরো কদফখকয়কেন, 

কেখ ম ফেব র রহমোন অখন্ড পোফেস্তোকন কথকে সমসযোর সমোধোন কচকয়ফেকেন র্ফদও ফত্ফন চরমপফন্থ দ্বোরো ফনয়ফন্ত্রত্ ।  

এ বযোপোকর কমের ফসফেে সোফেে ত্োর ‘ফনয়োেীর আত্মসমপযকণর দফেে’ বইকয়র ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ পৃিোয় উকেখ 

েকরকেন, “কসই চরম েঠিন ফদন ৭ই মোচয   

----ফদনটি এফগ্কয় কগ্ে  

----পোটিয র কভত্রেোর চরমপফন্থরো ত্খনও ওই কঘোষণো (স্বোধীনত্ো) কদয়োর েনয চোপ ফদকয় র্োফেে । ফেন্তু মধযপফন্থরো এর 

(স্বোধীরত্োর কঘোষণো) ফবকরোধীত্ো েকরফেে । ম ফেকবর অবস্থো ফেে কদোেোয়মোন এবাং ফত্ফন চরম পদকক্ষপ গ্রহকণ খ ুঁটিনোটি 

ফবষকয়র পফরমোপ েরফেকেন ।  

-----ওই রোকত্ (৬ই মোচয ) ফদ্বত্ীয় গুরুত্বপূণয ঘটনো ঘটে । ঢোেো েযোণ্টনকমকন্টর কভত্র, ফেওফস’র বোড়ীকত্ । ত্োুঁ কে রোত্ 

দুকটোয় ঘ ম কথকে কিকে কত্োকে ত্োুঁ র কগ্োকয়ন্দো ফবভোকগ্র এে অফিসোর । আওয়োফমেীকগ্র দু’েন প্রফত্ফনফধ ফেে ত্োর 

সকঙ্গ । ম ফেকবর দূত্রো বেকেন, কেখ সোকহব চরমপফন্থকদর ত্রি কথকে প্রচন্ড চোকপর মকধয রকয়কেন । ত্োরো ত্োুঁ কে 

এেপক্ষীয় স্বোধীনত্োর কঘোষণোর েনয চোপ ফদকে । ত্োকদরকে উকপক্ষো েরোর মত্ র্কথষ্ট েফিও ত্োর নোই । ত্োই ফত্ফন 

পরোমেয ফদকয়কেন কর্, ত্োুঁ কে সোমফরে বোফহনীর কহিোেকত্ ফনকয় আসো কহোে ।”  

ত্রুণ প্রেকন্মর ভোইকয়রো এেট  েক্ষয েরুন, কমের ফসফেে সোফেকের ৬ই মোচয  রোকত্র বণযনো এবাং ২৬কে মোচয  রোত্ 

১:৩০ ফমফনকট কেখ ম ফেব র রহমোকনর কস্বেোয় ধরো কদয়োর মকধয এেটি ফমে রকয়কে ।  
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প্রেৃত্ সত্য হে, মোকচয র অসহকর্োগ্ আকন্দোেন কেখ ম ফেকবর ফনয়ন্ত্রকণর বোইকর চকে ফগ্কয়ফেে ।  

কস সমকয়র কমের কেনোকরে রোও িরমোন আেী ত্োর ‘বোাংেোকদকের েন্ম’ বইকয়র ৫৮ পৃিোয় ফেকখকেন “১েো মোচয  

অফধকবেন (েোত্ীয় পফরষদ) মূেত্ফব কঘোষণো কদয়ো হকব ।  

-----ত্োেউফেকনর প্রফত্ফক্রয়ো ফেে ত্ীক্ষ্ণ ও ত্ীি ।  

----খোফনে ফবরফত্র পর ম ফেব ত্োুঁ র দুই সহেমীকে (ত্োেউফেন, িঃ েোমোে) বোইকর কর্কত্ বেকেন । ত্োুঁ রো র্োওয়োর পর 

ফত্ফন বেকেন, ‘ফপ্লে আমোকে এেটি নত্ ন ত্োফরখ ফদন । আফম েনত্োকে ফনয়ন্্তরণ েরকত্ পোরব ।’ ম ফেব র্ফদ ফবফেন্নত্ো 

চোইকত্ন ত্োহকে এই মূেত্বী ত্োুঁ র েনয এেটি উপর্ ি পফরফস্থফত্র েোরণ ঘটোত্ । ফত্ফন একে ফনকের স্বোকথয বযবহোর 

েরকত্ পোরকত্ন । ফেন্তু নত্ ন এেটি ত্োফরকখর েনয ত্োুঁ র অন করোধ এ ত্থযই ত্ কে ধকর কর্, ত্োুঁ র প্রথম অগ্রোফধেোর ফেে 

পোফেস্তোকনর প্রধোন মন্ত্রী হওয়ো ।”  

৬৩ পৃিোয় ফত্ফন ফেকখকেন, “এই বযোপোকর ক্ষমত্ো ফপপোস কদর ফদে কথকেও কেখ ম ফেব র্কথষ্ট চোকপর মকধয পকড়ন, 

র্োরো চোফেে ফত্ফন এেত্রিো ভোকব স্বোধীন বোাংেোকদকের কঘোষণো ফদন । েফমউফনস্টকদর হুমফে অবেয ত্োুঁ কে অকনে 

কবফে উফদ্বি েরফেে । কস েোরকণ েনগ্কণর উপর ফনকের ফনয়ন্ত্রণ বেোয় রোখোর উকেকেয চরমপফন্থকদর সকঙ্গ সরোসফর 

সাংঘোকত্ নো ফগ্কয় ফত্ফন র্ত্ ত্োড়োত্োফড় সম্ভব কপ্রফসকিফেয়োে অিয োকরর মোধযকম এেটি প্রোকদফেে সরেোর গ্েকনর েনয 

ওেোেফত্ েকরফেকেন ।”  

পোেকেরো েক্ষয েরুন, কস সমকয়র সোমফরে অফিসোর র্োরো েোকেো রোফত্রর েন্ম ফদকয়ফেে, কসই কমের কেনোকরে রোও 

িরমোন আেী পোফেস্তোন ভোঙ্গোর েনয (র্ো বোাংেোকদকের স্বোধীনত্ো) কেখ ম ফেব র রহমোনকে দোয়ী েরকেন নো । ফত্ফন দোয়ী 

েকরকেন চরমপফন্থকদরকে, র্োরো েম যফনস্ট দ্বোরো প্রভোফবত্ এবাং একদর কনতৃ্য কত্ব ফেকেন ত্োেউফেন, র্োর পফরচয় পূকবয 

কদয়ো হকয়ে । এরো ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র েোত্রেীগ্ ও েোত্র ইউফনয়কনর েোত্রকদর সন্ত্রোসী েমযেোকন্ড ফেি েকর, র্ো 

ম ফির্ কের সোকথ সরোসফর র্ ি েনোব মঈদুে হোসোন, এ, কে খন্দেোর, এস, আর মীেয  স্বীেোর েকরকেন ।  

িকে ২৬কে মোচয  রোত্ ১টোর ফদকে আফময ইেবোে হে, েগ্ন্নোথ হকের েোত্রকদর হত্যো েকর এবাং হত্যো েকর ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেকয়র বোম ফচন্তোধোরোর ১১ েন অধযোপেকে, ফেন্তু কেখ ম ফেব র রহমোনকে ত্োকদর ফনরোপদ কহিোেকত্ পফিম 

পোফেস্তোকন ফনকয় র্োয় ।    

অযোন্থনী মোসেোকরজহোস ত্োুঁ র ‘দযো করইপ অব বোাংেোকদে’ বইকয়র ১০৬ পৃিোয় ফেকখকেন, “২৫কে মোকচয  চরম আকদে 

প্রদোকনর পর ইয়োহইয়ো খোন র্খন েরোচীকত্ ফিকর র্োফেকেন  

------ত্খন আওয়োফমেীকগ্র পত্রবোহে কেখ ম ফেকবর স্বোক্ষফরত্ কপ্রসফরফেে কদেী ও ফবকদেী সোাংবোফদেকদর ফবফে 

েরফেকেন । এই কপ্রস ফরফেকের বিবয ফেে কর্, কপ্রফসকিকন্টর সোকথ আকেোচনো কেষ হকয়কে । ক্ষমত্ো হস্তোন্তর 

সম্পকেয  আমরো মনত্কেয কপৌকেফে এবাং আেো েফর কপ্রফসকিন্ট ত্োুঁ র কঘোষণো কদকবন ।”  

েনোব অফে আহোদ ত্োুঁ র ‘েোত্ীয় রোেনীফত্’ বইকয়র ৪০৯ পৃিোয় ফেকখকেন, ভোরকত্র প্রধোনমন্ত্রী ইফন্দরো গ্োন্ধী ১৯৭১ 

সোকের ৬ই নকভম্বর র্ িরোকষ্ট্রর েেফম্বয়ো ফবশ্বফবদযোেকয় ভোষকণ বকেন, “স্বোধীনত্োর প্রশ্ন উকে কেখ ম ফেব কগ্রিত্োর 

হওয়োর পর ত্োর আকগ্ নয় । আফম র্ত্দূর েোফন আেও পর্যন্ত কেখ ম ফেব স্বোধীনত্োর দোবী েকরনফন ।”  



57 

 

আব ে মনস র আহমদ ত্োুঁ র ‘আমোর কদখো রোেনীফত্র পঞ্চোে বের’ ৩য় খন্ড ১০৭ পৃিোয় ফেকখকেন, “কেখ ম ফেবকে 

সত্য-সত্যই ত্োুঁ রো কগ্রিত্োর েফরয়োফেকেন । কেখ ম ফেবও বরোবকরর মত্ই ফবনো-বোধোয় ধরো ফদয়োফেকেন ।”  

ফে িফিও কচৌধূরী ত্োুঁ র ‘অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে’ বইকয়র ১৭১ পৃিোয় ফেকখকেন, “বস্তত্ঃ ফত্ফন েনগ্ণকে 

ত্োকদর ভয়োনে ভোকগ্যর হোকত্ কেকড় ফদকয় কসনোবোফহনীর ফনেট েোপ রুকষর মত্ আত্মসমপযণ েকরন ।”   

ম ফিবোফহনীর উপ প্রধোন কসনোপফত্ এ কে খন্দেোর, প্রবোসী বোাংেোকদে সরেোকরর প্রধোনমন্ত্রীর ফবকেষ সহেোরী মঈদুে 

হোসোন এবাং ম ফিকর্োেোকদর েনয গ্ঠিত্ র্ ব ফেফবকরর মহোপফরচোেে এস আর মীেয ো এই ফত্নেকনর ত্থয ফনকয় বই হে 

‘ম ফির্ কের পূবযোপর, েকথোপেথন’ ।  

এ বইকয়র ২৭ ও ২৮ পৃিোয় মঈদুে হোসোন বকেকেন, “২৫কে মোচয  সন্ধযোকবেো কপ্রফসকিন্ট ইয়োহইয়ো খোন র্খন চকে র্োন 

এ কদে কথকে, ত্খন এেটি চরম সাংেটপূণয অবস্থোর মত্ হয় ।  

----কসখোকন এে িোুঁ কে ত্োেউফেন আহমদ এেটি কটপ করেিয োর এবাং কেোট্ট এেটো খসড়ো কঘোষণো কেখ সোকহবকে 

ফদকয় কসটো ত্োুঁ কে পড়কত্ বেকেন ।  

---কেখোটি ফেে এমন - পোফেস্তোফন কসনোরো আমোকদর আক্রমণ েকরকে অত্ফেয ত্ভোকব ।  

-----আফম বোাংেোকদকের স্বোধীনত্ো কঘোষণো েরেোম ফনবযোফচত্ রোষ্ট্রপফত্ ফহকসকব । এই খসড়ো কঘোষণোটি কেখ ম ফেব র 

রহমোনকে কদওয়োর পর কসটো ফত্ফন পড়কেন । ফেন্তু এ ফবষকয় ফত্ফন ফেে ই বেকেন নো, ফনরুির রইকেন । অকনেটো 

এফড়কয় কগ্কেন ।  

------ফত্ফন (ত্োেউফেন) র্খন ত্োুঁ কে বেকেন, ‘ম ফেব ভোই, এটো আপনোকে বকে কর্কত্ই হকব, কেননো েোেকে েী 

হকব, আমোকদর সবোইকে র্ফদ কগ্রিোর েকর ফনকয় র্োয়, ত্োহকে কেউ েোনকব নো েী ত্োকদর েরকত্ হকব ।’  

----কেখ সোকহব ত্খন উির ফদকয়ফেকেন এটো আমোর ফবরুকে এেটো দফেে হকয় থোেকব । এর েনয পোফেস্তোফনরো আমোর 

ফবরুকে কদেকরোকহর ফবচোর েরকত্ পোকর ।”1  

                                                           

1 স্বাধীনতার দ াষণায় স্বাক্ষর মেদত অস্বীকৃমত জানান িুমজব কাকু: তাজউদ্দীন কনযা 
ফনউে কিস্ক আরটিএনএন 

ঢোেো: বোাংেোকদকের স্বোধীনত্োর পকক্ষ করেকিয  ফববৃফত্ ফদকত্ বো স্বোধীনত্োর কঘোষণোয় স্বোক্ষর প্রদোকন বঙ্গবন্ধ  কেখ ম ফেব র রহমোন অস্বীেৃফত্ েোনোন বকে দোফব েকরকেন 

ম ফেবনগ্র সরেোকরর অস্থোয়ী রোষ্ট্রপফত্ ত্োেউেীন আহমকদর কেযি েনযো েোরফমন আহমদ। 

র্ িরোষ্ট্র প্রবোসী েোরফমন ত্োর সদয প্রেোফেত্ গ্রন্থ ‘ত্োেউেীন আহমদ কনত্ো ও ফপত্ো’ গ্রকন্থ এসব েথো ফেকখকেন, র্ো বৃহস্পফত্বোর বোাংেোকদকের প্রথম টযোবেকয়ি 

তদফনে মোনবেফমন প্রফত্কবদন আেোকর প্রেোে েকরকে। 

ত্োেউেীন েনযোর বণযনো অন র্োয়ী, স্বোধীনত্োর কঘোষণোয় বঙ্গবন্ধ র অস্বীেৃফত্ েোনোকনোর পর ত্োেউেীন আহমদ বকেফেকেন, ‘ম ফেব ভোই, এটো আপনোকে বকে কর্কত্ই 

হকব। েোরণ েোেকে ফে হকব, আমোকদর সবোইকে র্ফদ কগ্রিোর েকর ফনকয় র্োয়, ত্োহকে কেউ েোনকব নো, ফে ত্োকদর েরকত্ হকব। 

এই কঘোষণো কেোন নো কেোন েোয়গ্ো কথকে েফপ েকর আমরো েোনোকবো। র্ফদ কবত্োর মোরিত্ ফেে  েরো র্োয়, ত্োহকে কসটোই েরো হকব। ম ফেব েোকু ত্খন উির 

ফদকয়ফেকেন-‘এটো আমোর ফবরুকে দফেে হকয় থোেকব। এর েনয পোফেস্তোফনরো আমোকে কদেকরোকহর েনয ফবচোর েরকত্ পোরকব।’ 

‘ত্োেউেীনকে হত্যোর কচষ্টো েকরফেে ম ফেব বোফহনী’ েীষযে মোনবেফমকনর প্রফত্কবদনটি এখোকন হুবহু ত্ কে কদয়ো হকেো; 
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‘তাজউদ্দীনদক হতযার দিষ্টা কদরমছল িুমজব বামহনী’ 

ফবকেষ প্রফত্ফনফধ | ২৪ এফপ্রে ২০১৪, বৃহস্পফত্বোর, ১০:৫৮ |  

২৭কে মোচয  সেোকে েোরফিউ ত্ কে কনয়ো হয় কদড় ঘণ্টোর েনয। এই সময় আব্ব  দ্রুত্ ফসেোন্ত ফনকেন কর্, সোত্মসফেদ করোি পোর হকয় রোকয়র বোেোকরর পথ ফদকয় েহর 

ত্যোগ্ েরকবন। ে ফঙ্গ, পোিোফব, মোথোয় সোদো ট ফপ পফরফহত্ ও হোকত্ কেোেকদখোকনো বোেোকরর থফের আড়োকে কেোমকর কগ্োুঁ েো ফপস্তে আড়োে েকর আব্ব  চেকেন গ্রোকমর 

উকেকেয।’ 

 

র্ েোেোেীন বোাংেোকদে সরেোকরর প্রধোনমন্ত্রী ত্োেউেীন আহমদ এভোকবই কবফরকয় পকড়ফেকেন রণোঙ্গকনর উকেকেয। 

ত্োেউেীন আহমকদর র্ ের্োত্রোর এ বণযনো ফদকয়কেন ত্োর কেযি েনযো র্ িরোষ্ট্র প্রবোসী েোরফমন আহমদ। ১৯৯০ সোকে েেয  ওয়োফোংটন ফবশ্বফবদযোেয় কথকে কিকেোফেপ 

ও উইকমে স্টোফিে স্কেোরসহ উইকমে স্টোফিকে মোস্টোর অব আটয স ফিফগ্র েোভ েকরন ফত্ফন। 

েোরফমন আহমদ আরও ফেকখকেন, র্োওয়োর পকথ পদ্মোর ত্ীরবত্ী গ্রোম আগ্োরগ্োুঁ কয় শুকুর ফময়ো নোকমর আওয়োমী েীকগ্র এে েমীর বোফড়কত্ ত্োরো আশ্রয় কনন। এই বোফড়র 

সেকেই ত্োুঁ কত্র বযবসোর সকঙ্গ র্ ি ফেে। কসখোকন ত্োরো শুনকত্ পোন বঙ্গবন্ধ র পকক্ষ কমের ফেয়োউর রহমোকনর স্বোধীনত্ো কঘোষণো। ২৭কে মোচয  স্বোধীন বোাংেো কবত্োর কেন্দ্র 

কথকে সম্প্রচোফরত্ এই কঘোষণোটি আব্ব সহ সোমফরে ও কবসোমফরে সেে বোঙোফেকে অন প্রোফণত্ েকর। পরফদন কভোকরই ত্োুঁ রো কসই স্থোন ত্যোগ্ েকরন। 

এরপর ত্োেউেীন আহমকদর ভোরত্ র্োত্রো, ম ফির্ কের কনতৃ্ত্বভোর গ্রহণ, ম ফেবনগ্র সরেোর প্রফত্িোর ফবেদ ফববরণ ফেকখকেন েোরফমন আহমদ। ফত্ফন ফেকখকেন, ১১ই 

এফপ্রে সেোকে ময়মনফসাংকহর ত্ রো পোহোকড়র েোকে আব্ব , এম. মনস র আেী ও আমীর-উে ইসেোম অবত্রণ েরকেন তসয়দ নেরুে ইসেোকমর সন্ধোকন। ফবএসএি’র 

সহোয়ত্োয় ত্োরো তসয়দ নেরুে ইসেোম ও আবদুে মোন্নোকনর কখোুঁ ে কপকেন। আব্ব  ও তসয়দ নেরুে ইসেোম এেোকন্ত আেোপ েরকেন। আব্ব  ত্োকে েোনোকেন ইফন্দরো 

গ্োন্ধীর সকঙ্গ সোক্ষোৎ, স্বোধীন বোাংেোকদে সরেোর গ্েনসহ সব ঘটনো। 

কখোন্দেোর কমোেত্োকের ফবশ্বোসঘোত্েোমূেে েমযেোকের ফববরণীও ফেকখকেন েোরফমন আহমদ। ম ফেব বোফহনীর ভূফমেো প্রসকঙ্গ ফত্ফন ফেকখকেন, সরেোর গ্েকনর পকক্ষ 

উত্থোফপত্ র্ ফিবকে র্খন ফবপ্লবী েোউফেে গ্েকনর প্রস্তোবটি কভকস্ত র্োয় ত্খন ফবএসএি-এর প্রফত্িোত্ো ও মহোপফরচোেে রুস্তোমফের ফবকরোফধত্ো সকেও ভোরত্ীয় 

কগ্োকয়ন্দো সাংস্থো ও ‘র’-এর সহোয়ত্োয় কেখ মফণর কনতৃ্কত্ব গ্ঠিত্ হয় ম ফেব বোফহনী। এে বোকক্স সব ফিম নো রোখোর পক্ষপোত্ী ভোরত্ সরেোরও ম ফেব বোফহনী গ্েকনর 

ফসেোন্ত স্বোধীন বোাংেোকদে সরেোকরর েোকে কগ্োপন রোকখ। সমগ্র েোফত্র ম ফি ও েেযোকণর েকক্ষয আব্ব র ফনকবফদত্ েমযপ্রয়োকসর ফবপরীকত্ অন গ্ত্ ত্রুণকদর ক্ষ র 

অাংেকে ফনকয় সাংেীণয বযফিস্বোকথয গ্ঠিত্ ম ফেব বোফহনীর প্রফত্িো বোাংেোকদকের স্বোধীনত্ো সাংগ্রোমকে বযোপেভোকব ক্ষফত্গ্রস্ত েরফেে। এেপর্যোকয় ম ফেব বোফহনীর এে 

কনত্ো এত্টোই ফহাংসোত্মে ও মফরয়ো হকয় ওকে কর্, কস আব্ব কে হত্যোরও প্রকচষ্টো চোেোয়। 

ম ফির্ ে শুরুর কপ্রক্ষোপট প্রসকঙ্গ ত্োেউেীন েনযো ফেকখকেন, পূবয পফরেল্পনো অন র্োয়ী ২৫কে মোকচয র ভয়োে েোকেোরোকত্ আব্ব  কগ্কেন ম ফেব েোকুকে ফনকত্। ম ফেব 

েোকু আব্ব র সকঙ্গ আন্ডোরগ্রোউকন্ড ফগ্কয় ম ফির্ ে পফরচোেনো েরকবন কসই বযোপোকর আব্ব  ম ফেব েোকুর সোকথ আকেোচনো েকরফেকেন। ম ফেব েোকু কস বযোপোকর সম্মফত্ও 

ফদকয়ফেকেন। কসই অন র্োয়ী আত্মকগ্োপকনর েনয প রোন ঢোেোয় এেটি বোসোও ঠিে েকর রোখো হকয়ফেে। বড় কেোনও ফসেোন্ত সম্পকেয  আব্ব র উপকদে গ্রহকণ ম ফেব েোকু 

এর আকগ্ ফদ্বধো েকরনফন। আব্ব র কস েোরকণ ফবশ্বোস ফেে কর্, ইফত্হোকসর এই র্ গ্সফন্ধক্ষকণ ম ফেব েোকু েথো রোখকবন। ম ফেব েোকু, আব্ব র সোকথই র্োকবন। অথচ কেষ 

ম হূকত্য  ম ফেব েোকু অনড় রকয় কগ্কেন। ফত্ফন আব্ব কে বেকেন, বোফড় ফগ্কয় নোকে কত্ে ফদকয় ঘ ফমকয় থোকেো, পরশু ফদন (২৭কে মোচয ) হরত্োে কিকেফে। 

পূবয-পফরেল্পনো অন র্োয়ী আব্ব  স্বোধীনত্োর কঘোষণো ফেকখ ফনকয় একসফেকেন এবাং কটপ করেিয োরও ফনকয় একসফেকেন। কটকপ ফববৃফত্ ফদকত্ বো স্বোধীনত্োর কঘোষণোয় স্বোক্ষর 

প্রদোকন ম ফেব েোকু অস্বীেৃফত্ েোনোন। েথো ফেে কর্, ম ফেব েোকুর স্বোক্ষরেৃত্ স্বোধীনত্োর কঘোষণো কহোকটে ইন্টোরেফন্টকনন্টোকে (বত্য মোকন কেরোটন) অবফস্থত্ ফবকদেী 

সোাংবোফদেকদর েোকে কপৌুঁকে কদয়ো হকব এবাং ত্োুঁ রো ফগ্কয় স্বোধীনত্োর্ ে পফরচোেনো েরকবন। 

২৫কে মোকচয র ভয়োে েোকেো রোকত্ বঙ্গবন্ধ  কেখ ম ফেব র রহমোকনর সকঙ্গ ত্োেউফেন আহমকদর সোক্ষোকত্র বণযনো ফদকয় েোরফমন আহমদ আরও ফেকখকেন, ম ফেব েোকুর 

ত্োৎক্ষফণে এই উফিকত্ (বোফড় ফগ্কয় নোকে কত্ে ফদকয় ঘ ফমকয় থোকেো প্রসকঙ্গ) আব্ব  ফবস্ময় ও কবদনোয় ফবমূঢ় হকয় পড়কেন। এফদকে কবগ্ম ম ফেব ওই কেোবোর ঘকরই 

স টকেকস ম ফেব েোকুর েোমোেোপড় ভোুঁ ে েকর রোখকত্ শুরু েরকেন। কঢোেো পোয়েোমোয় ফিত্ো ভরকেন। পোফেস্তোফন কসনোর হোকত্ ম ফেব েোকুর কস্বেোবফন্দ হওয়োর এই 

সব প্রস্তুফত্ কদখোর পরও আব্ব  হোে নো কেকড় প্রোয় এে ঘণ্টো ধকর ফবফভন্ন ঐফত্হোফসে উদোহরণ কটকন ম ফেব েোকুকে কবোঝোবোর কচষ্টো েরকেন। ফত্ফন ফোংবদফন্ত সমত্ েয 

ফবফভন্ন রোেননফত্ে কনতৃ্বৃকন্দর উদোহরণ ত্ কে ধরকেন, র্োুঁ রো আত্মকগ্োপন েকর ম ফির্ ে পফরচোেনো েকরফেকেন। ফেন্তু ম ফেব েোকু ত্োুঁ র এই ফসেোকন্ত অনড় হকয় 

রইকেন। 

 

আব্ব  বেকেন কর্, পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর মূে েক্ষয হকেো- পূবয বোাংেোকে সমূ্পণয রূকপই কনতৃ্ত্বেূনয েকর কদয়ো। এই অবস্থোয় ম ফেব েোকুর ধরো কদয়োর অথয হকেো 

আত্মহত্যোর েোফমে। ফত্ফন বেকেন, ম ফেব ভোই, বোঙোফে েোফত্র অফবসাংবোফদত্ কনত্ো হকেন আপফন। আপনোর কনতৃ্কত্বর ওপরই ত্োরো সমূ্পণয ভরসো েকর রকয়কে। ম ফেব 

েোকু বেকেন, ‘কত্োমরো র্ো েরবোর ের। আফম কেোথোও র্োকবো নো।’ আব্ব  বেকেন, ‘আপনোর অবত্য মোকন ফদ্বত্ীয় কে কনতৃ্ত্ব কদকব এমন কঘোষণো কত্ো আপফন ফদকয় র্োনফন। 

কনত্োর অন পফস্থফত্কত্ ফদ্বত্ীয় বযফি কে হকব, দেকে কত্ো ত্ো েোনোকনো হয়ফন। িকে ফদ্বত্ীয় েোরও কনতৃ্ত্ব প্রদোন দুরূহ হকব এবাং ম ফির্ েকে এে অফনফিত্ ও েটিে 

পফরফস্থফত্র ফদকে কেকে কদয়ো হকব।’ 
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এ কে খন্দেোর (বত্য মোন পফরেল্পনো মফন্ত্র) ২৬, ২৭ পৃিোয় বকেকেন, 

“২৫কে মোচয  রোকত্ র্খন পোফেস্তোন বোফহনী আমোকদর আক্রমণ েরে, 

কসই রোকত্ই কেখ ম ফেব র রহমোন সোকহবকে কগ্রিত্োর েরো হয় । 

ত্োহকে েথো হকে স্বোধীনত্োর কঘোষণো েীভোকব এে? ২৬কে মোচয  

ত্োফরকখ সোরো কদকেই সোন্ধয আইন ফেে । চট্টগ্রোকমও কস সোন্ধয 

আইকনর মকধযও কসখোনেোর ফেে  বোঙ্গোফে েমযেত্য ো-েমযচোরীর মকধয 

েকয়েেকনর নোম আমোর মকন আকে । ত্োরো ফমফেত্ হকয় ফসেোন্ত 

ফনকেন কর্, ফেে  নো ফেে  কবত্োকর বেো দরেোর । ত্খন ত্োরো সবোই 

ফমকে স্বোধীনত্োর কঘোষণোর খসড়ো তত্ফর েরকেন । এবাং কসই খসড়ো 

২৬কে মোচয  দুপ র ২ টোর সময় েোে রঘোকটর কবত্োর কেকন্দ্র ফনকেরো 

ত্ো চোে  েকর প্রচোর েকরন । কসই কঘোষণো চট্টগ্রোম আওয়োফমেীকগ্র 

সোধোরণ সম্পোদে এম, এ হোন্নোন পোে েকরন ।  

----ত্োকত্ বঙ্গবন্ধ  কেখ ম ফেব র রহমোকনর কনতৃ্য কত্ব স্বোধীনত্ো র্ ে শুরু হকয়কে, এমন েথোগুকেো ফেে ।  

---কসটি ফেয়ো পকড়ন ২৭ মোচয  সন্ধযোর ফেে  আকগ্ ।”  

বত্য মোন প্রধোনমফন্ত্রর স্বোমী মরহুম েনোব ওয়োকেদ ফময়ো “বঙ্গবন্ধ  কেখ ম ফেবকে ফঘকর ফেে  ঘটনো ও বোাংেোকদে” (৩য় 

ম রণ ১৯৯৭) বই এর ৭৬ ও ৭৭ পৃিোর ফববরণ এেট  পকড় কদখ ন । কসখোকন কেখো আকে “(২৫কে মোচয ) রোত্ ১১ টোর 

ফদকেও বঙ্গবন্ধ  ওপকর (কদোত্েো) আসকেন নো কদকখ হোফসনো আমোকে (ওয়োকেদ ফময়োকে) বকে, আব্বো সোরো ফবেোে 

ফেে ই খোনফন  

---বঙ্গবন্ধ  বেকেন আমোর এখন অনযত্র র্োওয়োর কেোন উপোয় নোই । ত্োই ত্োরো আমোকে মোরকত্ চোইকে এ বোসোকত্ই 

মোরকত্ হকব ।  

                                                                                                                                                                                     
আবু্বর দসমেদনর এই উমিটি মছল এক মনিিি সত্য ভমবষযদ্বাণী। তাজউদ্দীন কনযার বণিনা অনুযায়ী, স্বাধীনতার দ াষণায় বঙ্গবনু্ধর অস্বীকৃমত জানাদনার 

পর তাজউদ্দীন আহিে বদলমছদলন, ‘িুমজব ভাই, এটা আপনাদক বদল দযদতই হদব। কারণ কালদক মক হদব, আিাদের সবাইদক যমে দগ্রপ্তার কদর 

মনদয় যায়, তাহদল দকউ জানদব না, মক তাদের করদত হদব। এই দ াষণা দকান না দকান জায়গা দেদক কমপ কদর আিরা জানাদবা। যমে দবতার িারফত 

মকছু করা যায়, তাহদল দসটাই করা হদব। 

িুমজব কাকু তখন উত্তর মেদয়মছদলন-‘এটা আিার মবরুদে েমলল হদয় োকদব। এর জনয পামকস্তামনরা আিাদক দেশদরাদহর জনয মবিার করদত 

পারদব।’ 

েোরফমন আহমদ আরও ফেকখকেন, আব্ব র কেখো ওই স্বোধীনত্োর কঘোষণোরই প্রোয় হুবহু েফপ পরফদন আন্তেয োফত্ে ফমফিয়োয় প্রচোফরত্ হয়। ধোরণো েরো র্োয়, ২৫কে মোকচয র 

েয়ফদন আকগ্ রফচত্ এই কঘোষণোটি আব্ব  ত্োর আস্থোভোেন কেোন েোত্রকে কদফখকয় থোেকত্ পোকরন। স্বোধীনত্োর সমথযে কসই েোত্র হয়কত্ো স্বউকদযোকগ্ বো আব্ব র ফনকদয কেই 

স্বোধীনত্োর কঘোষণোটিকে বফহফবযকশ্বর ফমফিয়োয় কপৌুঁকে কদন। ম ফেব েোকুকে স্বোধীনত্োর কঘোষণোয় রোফে েরোকত্ নো কপকর রোত্ ৯টোর ফদকে আব্ব  ঘকর ফিরকেন ফবক্ষ ব্ধ 

ফচকি। আম্মোকে সব ঘটনো েোনোকেন। 

প্রসঙ্গত্, ত্োেউফেন আহমকদর আকরে েনযো ফসফমন কহোকসন ফরফম আওয়োমী েীকগ্র সাংসদ সদসয। ত্োেউফেন আহমকদর কেকে কসোকহে ত্োে ২০০৯ সোকে 

েোন য়োফরকত্ আওয়োমী েীগ্ কনতৃ্ত্বোধীন মহোকেোট সরেোকরর স্বরোষ্ট্র প্রফত্মন্ত্রী ফেকেন। পকর অবেয ফত্ফন পদত্যোগ্ েকরন। 
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---- এেটি স যটকেস ফনকয় (ওয়োকেদ ফময়ো) গ্োফড় চোফেকয় রওনো কদই ।”  

বণযনো পকড় ব ঝো র্োকে, ওয়োকেদ ফময়ো ২৫কে মোচয  রোত্ ১১টোর পর প্রোয় ১১.৩০ এর ফদকে ধোনমফন্ডর বোসো ত্যোগ্ েকরন । 

ফেন্তু ত্োর বণযনোয় কেোথোও কনই এই সমকয়র ফভত্কর বঙ্গবন্ধ  স্বোধীনত্োর কঘোষণো ফদকয়কেন ।  

এেোড়ো কেখ ম ফেব র রহমোন ২৫কে মোচয  এেটি ফববৃফত্ কদন এবাং কসনোবোফহনীর ফনর্যোত্কনর েোরকণ ২৭কে মোচয  পূবয বোাংেোয় 

হরত্োে কিকেফেকেন (সূত্রঃ ‘অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদনগুফে’ পৃঃ ১৬৮, ‘স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র 

ভূফমেো’ পৃঃ ২০৭) ।  

কেখ ম ফেব র রহমোকনর ফভত্র র্ফদ কেোন স্বোধীনত্োর পফরেল্পনো থোেত্, ত্কব ফত্ফন ২৭কে মোচয  হরত্োে ফদকত্ন নো ।    

প্রেৃত্ সত্য হে কেখ ম ফেব র রহমোন স্বোধীনত্োর কেোন কঘোষণো কদনফন । স্বোধীনত্োর ১ম কঘোষণো একসফেে ২৬কে মোচয  

চট্টগ্রোম আওয়োফমেীকগ্র সোধোরণ সম্পোদে এম, এ হোন্নোন এর মোধযকম, র্ো কেোন প্রচোর পোয়ফন, ফেন্তু পকরর কঘোষণো 

একসফেে ২৭কে মোচয  কমের ফেয়োউর রহমোকনর মোধযকম, র্ো প্রচোর কপকয়ফেে । ত্কব উভয় কঘোষণো একসকে কেখ 

ম ফেব র রহমোনকে কেন্দ্র েকর । েোরণ কসসময় এম, এ হোন্নোন বো কমের ফেয়োউর রহমোকনর কেোন পফরফচফত্ ফেে নো । 

ত্োই উভয়ই কেখ ম ফেব র রহমোকনর পক্ষ হকত্ স্বোধীনত্ো কঘোষণো েকরন ।  

ত্খন কেখ ম ফেব র রহমোকনর েনফপ্রয়ত্ো ও বযফিত্ব ফেে েল্পনোত্ীত্ । 

ত্োই ফত্ফন স্বোধীনত্ো কঘোষণো নো েরকেও, র্োরো স্বোধীনত্ো কঘোষণো 

েকরকেন, ত্োরো ত্োুঁ র ইকমেকে েোকে েোফগ্কয়কেন ।2 প্রবোসী সরেোকরর 

প্রধোনমফন্ত্র ত্োেউফেন স্বোধীনত্োর েনয রোেননফত্ে কর্োগ্োকর্োকগ্র 

কক্ষকত্র সবকচকয় গুরুত্বপূণয ভূফমেো পোেন েকরকেন, ফেন্তু সবযত্র বযবহোর 

েরকত্ হকয়কে কেখ ম ফেব র রহমোকনর ইকমেকে । েোরণ ১৯৭০ 

সোকের ফনবযোচকন বোঙ্গোেী েনগ্ণ আওয়োফমেীগ্কে কভোট কদয়ফন, কভোট 

ফদকয়ফেে কেখ ম ফেব র রহমোনকে ।  কেখ ম ফেব র রহমোন স্বোধীনত্োর 

কঘোষণো কদনফন, স্বোধীনত্োর কঘোষণো েনসমকক্ষ একসফেে ত্ৎেোেীন 

পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর সদসয কমের ফেয়োর মোধযকম, ফেন্তু ফত্ফন এ 

কঘোষণো প্রচোর েকরফেকেন কেখ ম ফেব র রহমোকনর পক্ষ কথকে । ত্খন 

কমের ফেয়োর কেোন পফরফচফত্ ফেে নো । ত্োই কস সময় কদকের ফভত্র 

ত্োর এ কঘোষণোর সোফবযে কেোন গুরুত্ব ফেে নো । েোরণ এ কঘোষণো সকেও 

সরেোফর, কবসরেোফর, স্বোয়ত্বেোফসত্ সেে প্রফত্িোকন পূবয বোাংেোর েনগ্ণ ত্োকদর স্বোভোফবে দোফয়ত্ব পোেন েকর ফগ্কয়কেন 

                                                           
2 র্ িরোষ্ট্র প্রবোসী েোরফমন ত্োর সদয প্রেোফেত্ গ্রন্থ ‘ত্োেউেীন আহমদ কনত্ো ও ফপত্ো’ গ্রকন্থ এসব েথো ফেকখকেন, র্ো বৃহস্পফত্বোর বোাংেোকদকের প্রথম টযোবেকয়ি 

তদফনে মোনবেফমন প্রফত্কবদন আেোকর প্রেোে েকরকে। র্ো আকগ্ উকেখ েরো হকয়কে। 

েোরফমন আহমদ আরও ফেকখকেন, আব্ব র কেখো ওই স্বোধীনত্োর কঘোষণোরই প্রোয় হুবহু েফপ পরফদন আন্তেয োফত্ে ফমফিয়োয় প্রচোফরত্ হয়। ধোরণো েরো র্োয়, ২৫কে মোকচয র 

েয়ফদন আকগ্ রফচত্ এই কঘোষণোটি আব্ব  ত্োর আস্থোভোেন কেোন েোত্রকে কদফখকয় থোেকত্ পোকরন। স্বোধীনত্োর সমথযে কসই েোত্র হয়কত্ো স্বউকদযোকগ্ বো আব্ব র ফনকদয কেই 

স্বোধীনত্োর কঘোষণোটিকে বফহফবযকশ্বর ফমফিয়োয় কপৌুঁকে কদন। ম ফেব েোকুকে স্বোধীনত্োর কঘোষণোয় রোফে েরোকত্ নো কপকর রোত্ ৯টোর ফদকে আব্ব  ঘকর ফিরকেন ফবক্ষ ব্ধ 

ফচকি। আম্মোকে সব ঘটনো েোনোকেন। 
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এবাং ১৯৭১ সোকের ফিকসম্বর মোস পর্যন্তও সরেোফর কেোষোগ্োর হকত্ ত্োকদর কবত্ন-ভোত্ো ফনকয়কেন । এমনফে েোত্ররো 

সবকচকয় কবফে আকন্দোেন েকরফেে ঢোেো ফবশ্বফবদযোেয় হকত্, ফেন্তু এ ফবশ্বফবদযোেকয় প করো ৭১ সোকে ফনয়ফমত্ ক্লোে 

হকয়কে এবাং ফেক্ষেরো ত্োকদর কবত্ন-ভোত্ো ফনকয়কেন এবাং ফেে ফদন পর পর পোফেস্তোকনর সাংহফত্র পকক্ষ ফববৃফত্ 

ফদকয়কেন । কর্ কেউ ১৯৭১ সোকে ঢোেো ফবশ্বফবদযোেকয়র করফেস্টোর এবাং ঐ সমকয়র পফত্রেোর ফববৃফত্ খ ুঁেকে এর প্রমোণ 

পোকবন । ত্কব পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর ত্োড়ো কখকয় আওয়োফমেীগ্ ও ত্োর সমমনো দকের কনত্ো-েমী র্োরো ভোরকত্ আশ্রয় 

ফনকয়ফেে এবাং কসনোবোফহনী, প ফেে ও ই, ফপ, আকরর ফবকরোহী সদসয এবাং ফবকদেীকদর ফনেট স্বোধীনত্োর এ কঘোষণোর 

ফবকেষ গুরুত্ব ফেে । মূেত্ঃ ২৬কে মোকচয র পর পূবয বোাংেোর মোন ষ ফত্নটি অাংকে ফবভি হকয় পকড় । এেটি অাংে ভোরকত্ 

আশ্রয় ফনকয় ম ফির্ কে অাংেগ্রহণ েকর । এ অাংকে আওয়োফমেীগ্ , বোমপফন্থ এবাং ভোরত্পফন্থরো ফেে । অপর অাংে 

পোফেস্তোকনর সাংহফত্র েনয েকড়ফেে । একদর মকধয ম সফেম েীগ্, েোমোয়োকত্ ইসেোমী, কনেোকম ইসেোমী, অনযোনয 

ইসেোমী দে এবাং আওয়ফমেীকগ্র সমথযেকদর এেটি অাংে ফেে । তৃ্ত্ীয় অাংকে ফেে কদকের বৃহির েনকগ্োফি । একদর 

সাংেট ফেে উভয়ফদকে । কেোন এেোেোয় পোফেস্তোন বোফহনী, রোেোেোর, আেবদর আসকে ম ফিকর্োেোরো ত্োকদর (সোধোরণ 

েনগ্ণকে) সকন্দহ েকর, আবোর কেোন এেোেোয় ম ফিবোফহনী আসকে পোফেস্তোন বোফহনী, রোেোেোররো ত্োকদর (সোধোরণ 

েনগ্ণকে) সকন্দহ েকর ।  

এ সম্পকেয  কমের ফসফেে সোফেে বকেন, “বোে-ফবফনময় হফেে এেেন তসফনে ও এেেন বৃে কবসোমফরে বোঙ্গোেীর 

মকধয । বৃেকে তসফনকেরো েেোগ্োকের কঝোপঝোকড়র মধয হকত্ খ ুঁকে কবর েকর একনকে । বৃেটি দুষৃ্কফত্েোরীকদর 

(ম ফিকর্োেো) সম্পকেয  কেোন খবর ফদকত্ অক্ষমত্ো প্রেোে েরে । অনযফদকে সহকর্োফগ্ত্ো নো েরোর অপরোকধ তসফনকেরো 

ত্োকে কমকর কিেোর হুমফে ফদে । ফে হকে -কদখোর েনয আফম এফগ্কয় কগ্েোম ।  

---- (বোঙ্গোেীটি) ‘বেে আফম এেেন গ্রীব মোন ষ । আফম ব ঝকত্ পোরফে নো আফম েী েরব? ফেে ক্ষণ আকগ্ও ত্োরো 

(দুষৃ্কফত্েোরীরো) এখোকন ফেে । র্ফদ ত্োকদর েোকরো সম্পকেয  কেোন ফেে  বফে ত্োহকে ত্োরো আমোকে হত্যো েরকব বকে 

হুমফে ফদকয় কগ্কে । এখন আপনোরো আমোকে এেটি ভয়োবহ পফরণফত্র ম কখ দোুঁ ড় েফরকয়কেন । আফম ত্োকদর সম্পকেয  

র্ফদ কেোন ফেে  নো বফে আপনোরো আমোকে কমকর কিেোর হুমফে ফদকেন ।’ সোধোরণ বোঙ্গোেীর উভয় সিটমূেে অবস্থোর 

এই হকে সোর সাংকক্ষপ ।” (ফনয়োেীর আত্মসমপযকণর দফেে, পৃঃ ৯৯, ১০০) ।  

ম ফিবোফহনীর উপ প্রধোন কসনোপফত্ এ কে খন্দেোর, প্রবোসী বোাংেোকদে সরেোকরর প্রধোনমন্ত্রীর ফবকেষ সহেোরী মঈদুে 

হোসোন এবাং ম ফিকর্োেোকদর েনয গ্ঠিত্ র্ ব ফেফবকরর মহোপফরচোেে এস আর মীেয ো এই ফত্নেকনর ত্থয ফনকয় বই 

‘ম ফির্ কের পূবযোপর, েকথোপেথন’ এর ৪৭ পৃিোয় উকেখ আকে “বোাংেোকদকের অভযন্তকরও এর প্রফত্ফক্রয়ো েক্ষয েরো 

কগ্কে । এেফদকে কগ্ফরেোকদর (ম ফিকর্োেো) এই সোমোনয অকস্ত্রর েোরকণ পোফেস্তোনীকদর হোকত্ ত্োকদর েীবনদোন, 

অনযফদকে কর্খোকন -কসখোকন কগ্রকনি ফনকক্ষপ েকর পোফেকয় র্োওয়োর পর পোফেস্তোফন বোফহনী েতৃ্য ে ওই সব এেোেো বো 

গ্রোকম বযোপে ধ্বাংসর্ঙ্গ ।  

-----কেোন কগ্ফরেো দে সোমোনয কগ্রকনি হোকত্ গ্রোকম প্রকবে েরকেই ত্োকদর বোধোর সম্ম খীন হকত্ হকয়কে গ্রোমবোসীর 

েোে কথকে । কসই সময় গ্রোমবোসী উৎসোফহত্ হওয়োর পফরবকত্য  ফনরুৎসোফহত্ হকয় পকড় কগ্ফরেোকদর েোর্যেেোকপ ।”  

ম ফির্ েকে সোরো ফবশ্ববোসীর ফনেট ত্ কে ধরোর কক্ষকত্র ত্োেউফেকর ভূফমেো ফেে সবকচকয় কবফে । ফত্ফন ভোরকত্ র্োওয়োর 

পর মকন েকরফেকেন, কেখ ম ফেব র রহমোন হয়ত্ ভোরত্ সরেোকরর সকঙ্গ আগ্োম কেোন বযবস্থো েকর করকখফেকেন । ফেন্তু 

ভোরকত্র মোটিকত্ পো করকখ ত্োর এ ভ ে ধোরণো কভকঙ্গ র্োয় । ম ফির্ কের প্রস্তুফত্ সম্পকেয  কেখ ম ফেব র রহমোন ভোরকত্র 



62 

 

সোকথ কেোন আেোপই েকরনফন । ত্োই ত্োেউফেন কেখ ম ফেব র রহমোকনর অবত্য মোকন সমূ্পণয ফনেস্ব ব ফে-ফবকবচনোয় 

ভোরকত্র প্রধোনমফন্ত্রর সোকথ কদখো েকর প্রবোসী সরেোর গ্েকনর েথো বকেন এবাং ফনকেকে প্রবোসী সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র 

ফহকসকব পফরচয় কদন, (মূেধোরো, পৃঃ ১০,১১,১২) ।  

অনযফদকে ভোরকত্র প্রধোনমফন্ত্র ইফন্দরো গ্োফন্ধ পোফেস্তোন ফদ্বখফন্ডত্ েরোর এ স কর্োগ্ গ্রহণ েকরন, ত্কব ফত্ফন কেখ ম ফেব র 

রহমোন কেন স্বোধীনত্ো কঘোষণো নো েকর ধরো ফদকেন, কস বযোপোকর সফন্ধি ফেকেন, (ম ফির্ কের পূবযোপর, পৃঃ ২৯, ৩০) । 

 ফেন্তু ত্োেউফেকনর এ ফসেোন্ত ত্ৎেোেীন সমকয়র চোর র্ বকনত্ো কেখ িেে ে হে মফণ, ফসরোে ে আেম খোন, 

কত্োিোকয়ে আহমদ, আে র রোিোে, েোত্র েীকগ্র উপর র্োকদর প্রভোব ফেে এেকচটিয়ো ত্োরো কেোনভোকবই 

ত্োেউফেকনর এেেভোকব সরেোর গ্েন এবাং প্রধোনমফন্ত্রর পদ গ্রহণ কমকন ফনকত্ পোকরনফন । ম ফির্ কে সহোয়ত্োেোরী 

ভোরত্ সরেোর এ স কর্োগ্কে েোকে েোফগ্কয় ত্োকদর কগ্োকয়ন্দো সাংস্থো (RAW) এর সোহোকর্য ‘ম ফেবোফহনী’ গ্েন েকর, র্ো 

সমূ্পণযরূকপ প্রবোসী সরেোকরর ফনয়ন্ত্রকণর বোইকর ফেে । (মূেধোরো, পৃঃ ৮ স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো, পৃঃ 

২৪১, ম ফির্ কের পূবযোপর, পৃঃ ১২৩, ১২৫ ) ।  

এমনফে ম ফেব বোফহনী েতৃ্য ে এে বযফিকে পোেোকনো হকয়ফেে প্রধোনমফন্ত্র ত্োেউফেনকে হত্যো েরোর েনয । (স্বোধীনত্ো 

সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো, পৃঃ ২৪৭, মূেধোরো, পৃঃ ১৩৩) ।3  

এভোকব ভোরত্ সরেোর ম ফির্ কে অাংেগ্রহণেোরীকদর ফদ্বধোফবভি েকর, প করো র্ কের উপর ফনকের ফনয়ন্ত্রণ েোকয়ম েকর 

। অনযফদকে প্রবোসী সরেোর এবাং ম ফেব বোফহনী ভোরত্ সরেোকরর আফশ্রত্ হওয়োর েোরকণ ত্োরো ভোরত্ সরেোকরর 

ক্রীড়নকে পফরণত্ হয় ।  অনযফদকে র্োরো ভোরত্কে বন্ধ  রোষ্ট্র মকন েরত্ নো, ত্োরো কদকের ফভত্কর কথকে পোফেস্তোকনর 

অখন্ডত্ো রক্ষো েরোর েোকে ফনকয়োফেত্ হয় । এরো ম ফির্ কের আড়োকে ভোরকত্র আগ্রোসকনর েথো ফচন্তো েরত্ । ত্োই 

পোফেস্তোন সরেোর র্খন রোেোেোর, আেবদর বোফহনী গ্েন েকর, ত্খন ম সফেম েীগ্, কনেোকম ইসেোমী, েোমোয়োকত্ 

ইসেোমী, আওয়োফমেীকগ্র অকনে সমথযে র্োরো ভোরকত্ র্োয়ফন এবাং সোধোরণ দফরর কশ্রণীর কেোকেরো এসব বোফহনী কর্োগ্ 

কদয় । ফবকেষ েকর রোেোেোর বোফহনীকত্ মোফসে কবত্ন, ও করেন থোেোর েোরকণ এ বোফহনীকত্ সদসয সাংখযো ফেে কবফে ।  

ম নত্োসীর মোম ন ‘বোাংেোফপফিয়োয় ফেকখকেন’, পূবয পোফেস্তোকনর আনসোর বোফহনীকে রোেোেোর বোফহনীকত্ রূপোন্তর েরো হয় 

এবাং একদর ১৫ ফদকনর কেফনাং কদয়ো হত্ । অনযফদকে কেনোকরে ফনয়োফের পৃিকপোষেত্োয় আেবদর বোফহনী গ্কড় উকে ।  

১৯৭১ সোকে ম ফিকর্োেোকদর কচত্নো ফেে উদুযভোষী পফিম পোফেস্তোনীকদর ত্োফড়কয় পূবয বোাংেোয় বোঙ্গোেীকদর েোসন 

প্রফত্ফিত্ েরো এবাং স্বোধীন রোষ্ট্র বোাংেোকদে প্রফত্িো েরো । অনযফদকে রোেোেোর, আেবদর ত্থো ম ফির্ কের ফবকরোধী 

                                                           
3 র্ িরোষ্ট্র প্রবোসী েোরফমন ত্োর সদয প্রেোফেত্ গ্রন্থ ‘ত্োেউেীন আহমদ কনত্ো ও ফপত্ো’ গ্রকন্থ এসব েথো ফেকখকেন, র্ো বৃহস্পফত্বোর বোাংেোকদকের প্রথম টযোবেকয়ি 

তদফনে মোনবেফমন প্রফত্কবদন আেোকর প্রেোে েকরকে। র্ো আকগ্ উকেখ েরো হকয়কে। 

ম ফেব বোফহনীর ভূফমেো প্রসকঙ্গ ফত্ফন ফেকখকেন, সরেোর গ্েকনর পকক্ষ উত্থোফপত্ র্ ফিবকে র্খন ফবপ্লবী েোউফেে গ্েকনর প্রস্তোবটি কভকস্ত র্োয় ত্খন ফবএসএি-এর 

প্রফত্িোত্ো ও মহোপফরচোেে রুস্তোমফের ফবকরোফধত্ো সকেও ভোরত্ীয় কগ্োকয়ন্দো সাংস্থো ও ‘র’-এর সহোয়ত্োয় কেখ মফণর কনতৃ্কত্ব গ্ঠিত্ হয় ম ফেব বোফহনী। এে বোকক্স সব 

ফিম নো রোখোর পক্ষপোত্ী ভোরত্ সরেোরও ম ফেব বোফহনী গ্েকনর ফসেোন্ত স্বোধীন বোাংেোকদে সরেোকরর েোকে কগ্োপন রোকখ। সমগ্র েোফত্র ম ফি ও েেযোকণর েকক্ষয 

আব্ব র ফনকবফদত্ েমযপ্রয়োকসর ফবপরীকত্ অন গ্ত্ ত্রুণকদর ক্ষ র অাংেকে ফনকয় সাংেীণয বযফিস্বোকথয গ্ঠিত্ ম ফেব বোফহনীর প্রফত্িো বোাংেোকদকের স্বোধীনত্ো সাংগ্রোমকে 

বযোপেভোকব ক্ষফত্গ্রস্ত েরফেে। এেপর্যোকয় ম ফেব বোফহনীর এে কনত্ো এত্টোই ফহাংসোত্মে ও মফরয়ো হকয় ওকে কর্, কস আব্ব কে হত্যোরও প্রকচষ্টো চোেোয়। 
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েফির কচত্নো ফেে বোঙ্গোেী ম সেমোনকদর রকি অফেয ত্ ৪৭ এর পোফেস্তোন রোষ্ট্র েোেোকমোর ফভত্কর কথকে স্বোধীনত্ো কভোগ্ 

েরো । ত্োকদর র্ ফি ফেে পফিম বকঙ্গর বোঙ্গোেীরো ফনকেকদরকে বোঙ্গোেীর কচকয় ফহন্দ ত্বকে গুরুত্ব ফদকয়ই ভোরকত্র সোকথ 

আকে, র্ফদও কসখোকন অবোঙ্গোেী ভোরত্ীয়কদর সোকথ ত্োকদর ফবফভন্নম খী সমসযো রকয়কে । আর ভোরকত্র সহোয়ত্োয় কর্ 

ম ফির্ ে হকে, কসখোকন উদুযভোষী পোফেস্তোনীরো চকে কগ্কে ত্োর স্থোন দখে েরকব ফহন্দীভোষী ভোরত্ীয়রো ।  

প্রেৃত্ সত্য হে ম ফির্ কের পকক্ষ-ফবপকক্ষ উভয়ই েফিই স্বোধীনত্োয় ফবশ্বোসী ফেে, ফেন্তু ত্োর ধরণ ও প্রেৃফত্ ফেে ফভন্ন 

। ত্োই ম ফির্ কের নয় মোস ত্োরো একে অকনযর প্রোণ সাংহোর েকরফেে, এই পৃফথবী হকত্ ত্োকদরকে ফবদোয় ফনকত্ হকয়ফেে 

অল্প বয়কস, র্োর েনয দোয়ী ফেকেন দকের চরমপফন্থকদর দ্বোরো ফনয়ফন্ত্রত্ কেখ ম ফেব, ক্ষমত্োকেোভী ভ কট্টোর কস্বেোচোফরত্ো 

এবাং সকবযোপফর কপ্রফসকিণ্ট ইয়োহইয়ো খোকনর ২৬কে মোচয  রোফত্রর ১ম প্রহকরর ফনি র হত্যোর্ঙ্গ । ১৯৭১ সোকে ম ফির্ কের 

ফবপকক্ষ েফির অকনকেই ২৬কে মোচয  রোফত্রর ১ম প্রহকরর ফনি র হত্যোর্ঙ্গ এবাং পরবত্ীকত্ ম ফিকর্োেো সকন্দকহ ফনফবযচোকর 

হত্যো ইত্যোফদ সমথযন নো েরকেও বোস্তবত্োর খোফত্কর ত্োর কেোন প্রেোেয প্রফত্বোদ েকরনফন । ত্োেোড়ো সরেোর ও রোকষ্ট্রর 

মকধয পোথযেয রকয়কে । এেেন নোগ্ফরে সরেোকরর েমযেোকন্ডর ফবকরোধীত্ো েরকত্ পোকর ফেন্তু রোকষ্ট্রর ফবকরোধীত্ো েরোর 

কেোন স কর্োগ্ কনই । ফেন্তু র্ েেোেীন সমকয় নোগ্ফরকের দোফয়ত্ব হে সরেোকরর সমোকেোচনো প্রেোকেয নো েকর রোকষ্ট্রর 

সাংহফত্র েনয েোে েরো । আর এ পফরফস্থফত্কত্ এধরকনর প্রফত্বোদ ত্খন ত্ো ম ফিকর্োেো ও ভোরত্ীয়কদর েনয এেটি 

কমোক্ষম অস্ত্র হত্ ।  

অনযফদকে র্োরো ভোরকত্ আশ্রয় ফনকয়ফেকেন ত্োরো সরেোকরর ২৬ কে মোচয  রোফত্রর ১ম প্রহকরর ফনি র হত্যোর্কঙ্গর শুধ মোত্র 

প্রফত্বোদ েকরফন বরাং সোহফসেত্োর সোকথ নত্ ন স্বোধীন রোষ্ট্র বোাংেোকদে গ্েকনর েনয ঝোুঁ ফপকয় পকড় । িকে বত্য মোন রোষ্ট্র 

েোেোকমো পোফেস্তোকনর দৃফষ্টকেোণ হকত্ এরো ফবফেন্নত্োবোদী ফহকসকব পফরফচফত্ েোভ েকর । কর্মন বত্য মোন বোাংেোকদকে সন্তু 

েোরমোর দে পোবযত্য চ ফির পূবয পর্যন্ত ফবফেন্নত্োবোদী ফেে । ম ফির্ কের ফবপকক্ষ েফিকে (ম সফেম েীগ্, কনেোকম 

ইসেোমী, েোমোয়োকত্ ইসেোমীসহ সেে ইসেোমী দেগুকেো) কর্মন ভ কট্টো -ইয়োহইয়োর অনোচোর নীরকব সহয েরকত্ 

হকয়ফেে, কত্মফন ম ফির্ কে পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর ফবকরোহী বোঙ্গোেী ইউফনটকে ভোরকত্র কসনোবোফহনীর অকনে 

অপমোন-অনোচোর নীরকব সহয েরকত্ হকয়ফেে । ত্খন ফবকরোহী বোঙ্গোেী কসনোবোফহনীর কদকে কিরোর কেোন স কর্োগ্ কনই । 

েোরণ কদকে ফিরকেই ত্োকদর কেোটয মোেযোে হকব । ত্োই স্বোধীন বোাংেোকদে পোওয়ো েোড়ো ত্োকদর কেোন উপোয় ফেে নো । 

ফেন্তু এেনয ত্োকদরকে কমকন ফনকত্ হকত্ হকয়কে ভোরত্ীয় কসনোবোফহনীর অপমোনেনে বযবহোর ।  

সম্ভবত্ ১৯৬৫ সোকের পোফেস্তোন-ভোরত্ র্ কে বোঙ্গোেী তসনযকদর পোফেস্তোকনর পকক্ষ বীরত্বপূণয র্ ে ভোরত্ীয় কসনো-

সদসযরো ভ েকত্ পোকরফন । ম ফির্ ে চেোেোেীন সময় ভোরত্ীয় কসনোবোফহনীর অপমোনেনে বযবহোর ত্োরো প্রেোকেয 

বেকত্ পোকরকনফন, েোরণ ত্ো বেকে েোভবোন হত্ ম ফির্ কের ফবকরোধী েফি । এভোকব ত্ৎেোেীন সমকয় ম ফির্ কের 

পকক্ষ ও ফবপকক্ষর েফিকে অকনে সত্য কচকপ কর্কত্ হকয়কে, েোরণ ত্ো প্রেোে কপকে প্রফত্পক্ষ েোভবোন হকব ।   

সফত্য বেকত্ ফে ম ফির্ কের উপর কেোন ফনয়ন্ত্রণ প্রবোসী সরেোকরর উপর ফেে নো । প্রবোসী সরেোর ফেে সমূ্পণযরূকপ 

ভোরত্ীয়কদর আজ্ঞোবহ । প্রবোসী সরেোকরর উপর ভোরত্ীয়কদর কেোন শ্রেোকবোধ ফেে নো ।  

এ বযোপোকর ম ফির্ কে নবম কসক্টর প্রধোন কমের েফেে ফেকখকেন, “ফত্ফন (কে, কেনোকরে অকরোরো) আমোকে প্রথম 

সোক্ষোকত্ই সমূ্পণযভোকব ফবশ্বোস েরকত্ পোরকেন নো । সোক্ষী-প্রমোণ দোবী েরকেন । ত্খনই আমোকে সদয কঘোফষত্ স্বোধীন 

বোাংেো সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র েনোব ত্োেউফেন এবাং সবযোফধনোয়ে েকণযে ওসমোনী সোকহকবর নোম ফনকত্ হকয়কে ।  
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----কসোেো ভোষোয় ত্োুঁ র (কে কেনোকরে অকরোরো) উির ফেে ঐ দুকটো িোফি ইদুকরর েথো আফম েোফন নো, ওকদর কেোন 

মূেয আমোর েোকে কনই । অনয কেোন সোক্ষী থোেকে আমোকে বে ।” (অরফক্ষত্ স্বোধীনত্োই পরোধীনত্ো, তৃ্ত্ীয় প্রেোে 

১৯৯০, পৃঃ ৩৭, ৩৮) ।  

এেই বইকয়র ৩৯পৃিোয় ফেকখকেন, “কেোেেোত্োর ৮ নম্বর ফথকয়টোর করোকি স্বোধীন বোাংেোকদকের অফিস থোেকেও 

ক্ষমত্োর সেে উৎস ফেে ভোরত্ীয় েতৃ্য পক্ষ । স্বোধীনত্ো র্ কের সবযোফধনোয়ে েকণযে ওসমোনী সোকহব এেেন ‘সম্মোফনত্ 

বন্দীর’ েীবন র্োপন েরো বযত্ীত্ আর কত্মন ফেে  েরোর স কর্োগ্ ফেে নো ত্োুঁ র ।”  

প্রবোসী সরেোকরর এ েরুণ অবস্থোর েোরণ হে ত্খন কনতৃ্কত্ব থোেো ত্োেউফেন কর্ রেম পোফেস্তোন ফবকরোধী ফেকেন 

কত্মফন ফেকেন ভোরত্ কপ্রফমে । ত্োর েোরকণ ম ফির্ কে কসনোবোফহনীর প্রধোন েকণযে ওসমোনীকে ভোরত্ীয়কদর ফবফভন্ন 

ধরকনর অপমোন সহয েরকত্ হকয়কে । এ ফবষয়গুকেোর বণযনো আফম প্রধোনমফন্ত্র ত্োেউফেকনর ফবকেষ সহেোরী মূেধোরো ৭১ 

এর কেখে মঈদুে ইসেোম, ম ফির্ কে কসনোবোফহনীর উপ প্রধোন এ আর খন্দেোর, ম ফির্ কে গ্ঠিত্ র্ ব ফেফবকরর 

মহোপফরচোেে এর আর মীেয ো হকত্ কদব ।  

এ কে খন্দেোর বকেকেন, “প্রফেক্ষকণর ফেফবর প্রধোন, প্রফেক্ষে এরো সবোই ফেকেন ভোরত্ীয় কনৌবোফহনীর । র্ফদও ফবষয়টি 

েকণযে ওসমোনী েোনকত্ন, আফম েোনত্োম এবাং অনয দু-চোরেন েোনকত্ন েী উকেকেয এই বোফহনী গ্েন েরো হকয়কে, 

ফেন্তু ত্োর ত্েোবধোন ও ফনয়ন্ত্রণ ফেে সরোসফর ভোরত্ীয়কদর হোকত্ ।” (ম ফির্ কের পূবযোপর, পৃঃ ৮৪) ।  

র্ফদ ত্েোবধোন ও ফনয়ন্ত্রণ সরোসফর ভোরত্ীয়কদর হোকত্ থোকে এবাং প্রবোসী সরেোর ও সোমফরে বোফহনীর প্রধোন ওসমোনীর 

হোকত্ র্ফদ কেোন ফনয়ন্ত্রণ নো থোকে, ত্কব অফেয ত্ স্বোধীনত্োয় বোাংেোকদকের ফে কেোন ফনয়ন্ত্রণ থোেকব?  

মঈদুে হোসোন বকেকেন, “েক্ষযবস্তুর ত্োফেেো তত্ফর হত্ ভোরত্ীয় কসনোবোফহনীর পূবযোঞ্চেীয় সদর দির কিোটয  

উইফেয়োকম । ম ফিবোফহনীর দোফয়কত্ব ফনকয়োফেত্ ফিকরক্টর অপোকরেনস কমের কেনোকরে ফব, এন সরেোকরর (ভোরত্ীয়) 

েোর্যোেয় কথকে ।  

----এেটি অন ফেফপ পোেোকনো হত্ বোাংেোকদে বোফহনীর সদর দিকর সরোসফর ওসমোনী সোকহকবর েোকে ।” (ম ফির্ কের 

পূবযোপর, পৃঃ ৮৫, ৮৬) ।  

পোেকেরো েক্ষয েরুন ম ফির্ কের সবযোফধনোয়কের েী েরুণ অবস্থো? ফত্ন কেোন পফরেল্পনো রচনোকত্ কনই, ফত্ফন কেোন 

ফসেোন্তেোরী নন, ফত্ফন এেেন অধঃস্তন ফহকসকব ঊধ্বয ত্কনর ফসেোকন্তর অন ফেফপ পোন!  

এ কে খন্দেোর বকেকেন, “ওসমোনীর মকনোভোব ফেে আমোকদর সোমফরে ত্ৎপরোত্ো আমরো েরব । ম ফিবোফহনীর সকঙ্গ 

ভোরত্ীয় বোফহনীর কর্ৌথ সোমফরে কনতৃ্য ত্ব হকব নো । কেকষ র্ ে পফরফস্থফত্র আরও অবনফত্ হকে রোেননফত্ে পর্যোকয় এই 

কর্ৌথ সোমফরে কনতৃ্য ত্ব গ্েকনর ফসেোন্ত গৃ্হীত্ হয় । এই সময় েকণযে ওসমোনী পদত্যোগ্ েকরন ।  

---ত্োেউফেন সোকহব ফেফখত্ পদত্যোগ্ েরকত্ বকেন । ত্খন ফত্ফন আর ফেফখত্ পদত্যোগ্পত্র কদনফন । এরপর কথকে বেো 

র্োয় ফত্ফন ফনফিয় থোেকত্ন এবাং কেোন ফবষকয় কেোন উৎসোহ কদখোকত্ন নো ।” (ম ফির্ কের পূবযোপর, পৃঃ ৯৮) ।  

এখোন কথকে প্রশ্ন আকস ম ফির্ েটো আমোকদর ফেে, নো ভোরকত্র ফেে? র্ফদ আমোকদর হত্, ত্কব এর কনতৃ্কত্ব থোেকব এ 

কদকের মোন কষরো, ভোরত্ীয়রো নো এবাং ভোরত্ীয় বোফহনী সহকর্োগ্ী বোফহনী ফহকসকব েোে েরকব । ফেন্তু প্রেৃত্ সত্য হে 

২৬কে মোচয  রোকত্ পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর পবযত্প্রমোণ ভ কের েোরকণ আওয়োফমেীগ্ এবাং অনযোনয সমমনো দকের 
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কেোকেরো সীমোন্ত পোফড় ফদকয় ভোরকত্ আশ্রয় ফনে, ত্খন ভোরত্ এ স কর্োগ্ প করোপ ফর ফনকয় কনয় এবাং ফদেীকত্ দকের 

েোকরো পরোমেয নো ফনকয় ভোরত্ কপ্রফমে ত্োেউফেন ফদেীর ইফঙ্গকত্ প্রবোসী সরেোর গ্েন েকরন ।  

েোকরো র্ফদ আমোর এ েথো ফবশ্বোস েরকত্ েষ্ট হয়, ত্কব ত্োেউফেকনর ফবকেষ সহেোরী মঈদুে হোসোকনর এ বিবযটি 

স্মরণ েরুন, “ইফন্দরো গ্োফন্ধর েোকে র্খন ত্োেউফেন আহমদ বকেন, কেখ ম ফেব বোাংেোকদকের স্বোধীনত্ো কঘোষণো েকর 

কগ্কেন, মফন্ত্রসভো গ্েন েকর কগ্কেন, ত্খন স্বভোবস েভ েোন্ত গ্েোয় ইফন্দরো গ্োফন্ধ ফেকজ্ঞস েরকেন, ত্োহকে ফত্ফন 

(ম ফেব) ধরো ফদকেন কেন? পকর পফরফস্থফত্ ব ঝকত্ পোরোর পর ইফন্দরো গ্োফন্ধই ত্োেউফেন আহমদকে বকেন আপফন 

এমনভোকব রোেননফত্ে উকদযোগ্ ফনন, র্ো এেটি সরেোকর রূপ কদয়ো সম্ভব হয় । এবাং ত্োহকেই আমরো আপনোকদর 

সোহোকর্য এফগ্কয় আসকত্ পোফর ।” (ম ফির্ কের পূবযোপর, পৃঃ ১৩১) ।  

আর ইফন্দরো গ্োফন্ধর ফনকদয কে গ্ঠিত্ এ প্রবোসী সরেোরকে সোমকন করকখ ভোরত্ আন্তেয োফত্ে ভোকব িোয়দো েোকভর কচষ্টো 

েকর এবাং পোফেস্তোন ভোঙ্গোর ত্োর ফমেন সিে েকর । অনযফদকে ত্োেউফেকনর এইভোকব অনবধভোকব প্রধোনমফন্ত্র হওয়ো 

আওয়োফমেীকগ্র ফসফনয়র কনত্ো খন্দেোর কমোস্তোে আহকমদ, ফমেোন র রহমোন, আে র রব কসরোফনয়োবোত্, কেখ আে ে 

আফেে, কেখ িেে ে হে মফণ, ফসরোে ে আেম খোন, নূকর আেম ফসফেেী, েোহোেোহোন ফসরোে, আ, স, ম আে র রব, 

আে ে েে স মোখন কেউ কমকন ফনকত্ পোকরনফন । ত্োই ভোরকত্ ৯ মোস অবস্থোনেোকে প্রবোসী সরেোকরর মকধয ফেে 

অভযন্তরীণ কেোন্দে । এমনফে এ অভযন্তরীণ কেোন্দে ত্োেউফেনকে হত্যো প্রকচষ্টো পর্যন্ত ফবসৃ্তত্ হকয়ফেে, র্ো ইফত্পূকবয 

উকেখ েরো হকয়কে । ফেন্তু আওয়োফমেীকগ্র উপকরোি কনত্োসমূকহর ফবকরোধীত্ো কত্মন কেোন ভূফমেো রোখকত্ পোকরফন 

েোরণ ত্োরোও ভোরকত্র আফশ্রত্ ফেকেন । এরপরও ত্োেউফেনকে পদচূযত্ েরোর েনয ত্োরো পফরষকদর সভো 

কিকেফেকেন ত্খন ভোরকত্র আেীবোদপ ষ্ট মকয়েউফেকনর গুন্ডোমীর েোরকণ পফরষকদর রোয় ত্োেউফেকনর পকক্ষ চকে 

র্োয় ।  

এ বযোপোকর আওয়োফমেীকগ্র প্রোিন স্বরোষ্ট্রমফন্ত্র কমের রফিকুে ইসেোম ত্োুঁ র “স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র 

ভূফমেো” বইকয়র ২৪৫ পৃিোয় ফেকখকেন “৫ ে েোই ১৯৭১ েেপোইগুফড় কেেোর বোগ্কিোগ্রোয় পফরষদ সদসযকদর 

সমোকবে অন ফিত্ হে ।  

----কেখ আে ে আফেে মকঞ্চ উকে মোইকের সোমকন দোুঁ ফড়কয় েনোব ত্োেউফেকনর ফবরুকে বিবয শুরু েকরন । 

মকয়েউফেন সভোমকঞ্চর ফপেকন দোুঁ ফড়কয় ফেকেন ।  

---কেখ আে ে আফেকের বিকবয পফরষদ সদসযরো প্রভোফবত্ হকে ত্খন কেোন উপোয় থোেকব নো । নোটেীয়ভোকব ফত্ফন 

(মকয়েউফেন) মকঞ্চ উকে একেন এবাং এে হোকত্ কেখ আে ে আফেকের েোকটয র েেোর এবাং অনযহোকত্ ঘোড় ধকর 

সকেোকর ত্োকে মকঞ্চর বোইকর কিকে ফদকয় মোইে কেকড় ফনকেন ।”  

এই হে আওয়োফমেীকগ্র গ্ণত্কন্ত্রর নম নো । ত্োকদর ফনকেকদর কভত্করই র্খন গ্ণত্োফন্ত্রে মকনোভোব কনই ত্খন ফবকরোধী 

দকের প্রফত্ ত্ো েত্ট কু থোেকব, ত্ো সহকেই অন কময় । এবাং এটি ঐফত্হোফসে সত্য কর্, আওয়োফমেীকগ্র এেগুকয়মী 

মকনোভোকবর েোরকণ িোনপফন্থ দেগুকেো ম ফির্ কে অাংেগ্রহণ েরোর ফচন্তোই েকরফন ।   

কেখ ম ফেব র রহমোন কেকে থোেোর েোরকণ ত্োেউফেন আহমকদর ফনেট সেে ক্ষমত্ো চকে আকস এবাং ফত্ফন ভোরকত্র 

আেীবযোদপ ষ্ট হওয়োর েোরকণ ভোরকত্র ফনেট ভফবষযৎ স্বোধীন রোষ্ট্র বোাংেোকদকের স্বোথয ফবফেকয় কদন । ফত্ফন প্রবোসী 

সরেোকরর পক্ষ কথকে ভোরকত্র সোকথ অকক্টোবর মোকস কগ্োপন সোত্ দিো চ ফি েকরন । এ সোত্ দিো চ ফি হে –  
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১. প্রেোসফনে ফবষয়ঃ র্োরো সফক্রয়ভোকব ম ফির্ কে অাংেগ্রহণ েকরকে শুধ  ত্োরোই প্রেোসফনে েমযেত্য ো পকদ ফনকর্োফেত্ 

থোেকত্ পোরকব । বোেীকদর েূনয েোয়গ্ো পূরণ েরকব ভোরত্ীয় প্রেোসফনে েমযেত্য োবৃন্দ । 

২. সোমফরে ফবষয়েঃ বোাংেোকদে স্বোধীন হবোর পর প্রকয়োেনীয় 

সাংখযে ভোরত্ীয় তসনয বোাংেোকদকে অবস্থোন েরকব । 

৩. বোাংেোকদকের ফনেস্ব কসনোবোফহনী ফবষয়েঃ বোাংেোকদকের ফনেস্ব 

কেোন কসনোবোফহনী থোেকব নো । অভযন্তরীণ আইন-েৃাংখেো রক্ষোর 

েনয ম ফিবোফহনীকে কেন্দ্র েকর এেটি পযোরোফমফেফেয়ো বোফহনী গ্েন 

েরো হকব । 

৪. ভোরত্-পোফেস্তোন সবযোত্মে র্ ে ফবষয়েঃ সম্ভোবয ভোরত্-

পোফেস্তোন র্ কে অফধনোয়েত্ব কদকবন ভোরত্ীয় কসনোবোফহনীর প্রধোন । 

এবাং র্ েেোেীন সমকয় ম ফিবোফহনী ভোরত্ীয় বোফহনীর অফধনোয়েকত্ব 

থোেকব । (এই ধোরোর েোরকণ েনোব ওসমোনী পদত্যোগ্ েকরন, র্ো 

উপকর আকেোচনো েরো হকয়কে) । 

৫. বোফণেয ফবষয়েঃ কখোেো বোেোর ফভফিকত্ চেকব দু’কদকের বোফণেয ।  

৬. পররোষ্ট্র ফবষয়েঃ ফবফভন্ন রোকষ্ট্রর সোকথ বোাংেোকদকের সম্পকেয র প্রকশ্ন বোাংেোকদে পররোষ্ট্র মন্ত্রণোেয় ভোরত্ীয় পররোষ্ট্র 

মন্ত্রণোেকয়র সকঙ্গ কর্োগ্োকর্োগ্ রক্ষো েকর চেকব এবাং র্ত্দূর পোকর ভোরত্ বোাংেোকদেকে এ বযোপোকর সহোয়ত্ো কদকব ।  

৭. প্রফত্রক্ষো ফবষয়েঃ বোাংেোকদকের প্রফত্রক্ষো ফবষকয়র দোফয়ত্ব গ্রহণ েরকব ভোরত্ ।  

(ত্থয সূত্রঃ “বোাংেোকদকের স্বোধীনত্ো র্ কে ‘র’ এবাং ‘ফস আই এ’ ”, মোস দুে হে, “েোকেো পুঁফচকের আকগ্ ও পকর”, 

আব ে আসোদ, পৃঃ ১৭৯, ১৮০, ১৮১ “েোত্ীয় রোেনীফত্” অফে আহোদ, পৃঃ ৪৩৩, ৪৩৪, “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে 

(২য় খন্ড)”, সরেোর েোহোব ফেন আহমদ, পৃঃ ৫১৫) ।   

েনোব অফে আহোদ ত্োুঁ র “েোত্ীয় রোেনীফত্” বইকয় আওয়োফমেীকগ্র সময়েোর স্পীেোর েনোব হুমোয় ন রফেদ কচৌধূফরর 

সোক্ষোৎেোর ত্ কে ধকরন, কর্খোকন হুমোয় ন রফেদ কচৌধূফর এই সোত্ দিো চ ফি ফনকয় বযোপে আকেোচনো েকরন ।  

ত্োেউফেন আহমকদর এ ধরকনর কগ্োেোমী চ ফি কেখ 

ম ফেব র রহমোনকে অসন্তুষ্ট েকর । ফত্ফন কদকে একস 

কদখকেন ভোরত্ীয় প্রেোসফনে েমযেত্য ো বোাংেোকদকের 

ফবফভন্ন অঞ্চকের দোফয়ত্ব গ্রহণ েকরকে, ত্খন ফত্ফন 

ত্োকদর কদকে (ভোরত্) কিরত্ পোেোকেন এবাং ভোরত্ীয় 

তসনয বোফহনীকে খ বই েম সমকয়র মকধয ভোরকত্ পোঠিকয় 

কদন । কেখ ম ফেব র রহমোন র্ফদ কসফদন এ ধরকনর 

েকেোর পদকক্ষপ গ্রহণ নো েরকত্ন, ত্কব বোাংেোকদকের 

অবস্থো ফসফেম, হোয়রোবোদ ও েোশ্মীকরর মত্ হত্ । 
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ত্োেউফেন আহমকদর েরো এ কগ্োেোমী চ ফির মকধযই কেখ ম ফেব র রহমোকনর হত্যোেোকন্ডর বীে ে ক্কোফয়ত্ রকয়কে । 

েোরণ এ সত্য অস্বীেোর েরো র্োকব নো কর্, ভোরত্ এেটি বড় েফি এবাং ত্োর েোরকণই বোাংেোকদে পোফেস্তোন হকত্ পৃথে 

হকত্ কপকরকে । অত্এব সোত্ দিো চ ফি প্রত্যোখোন েরকেও এর ফবফনমকয় েফিধর ভোরত্কে সন্তুষ্ট েরোর েনয কেখ 

ম ফেব র রহমোন ২৫ বেকরর চ ফি কমকন কনন এবাং সোত্ দিোর তৃ্ত্ীয় দিোর আকেোকে কসনোবোফহনীকে প করোপ ফর ফবে ি 

নো েকর দূবযে ফহকসকব গ্কড় ত্ কেন এবাং এর ফবেল্প ফহকসকব ভোরত্ীয় কেনোকরে উবোকনর ত্েোবধোকন রফক্ষবোফহনী গ্কড় 

ত্ কেন । রফক্ষবোফহনীর বরোে ও কসনোবোফহনীর বরোকের মকধয ফবস্তর পোথযেয থোেোর েোরকণ কসনোবোফহনীর মকধয কর্ 

অসকন্তোষ ফবরোে েকরফেে ত্োর দুঃখেনে পফরণফত্ ঘকট কেখ ম ফেব র রহমোকনর হত্যোেোকন্ডর মোধযকম । র্ফদ 

ত্োেউফেন সোত্ দিো দোসকত্বর চ ফি নো েরকত্ন, ত্কব হয়ত্ কেখ ম ফেব র রহমোনকে রফক্ষ বোফহনী গ্েকনর প্রকয়োেন 

হত্ নো । ফেন্তু চ ফি থোেোর েোরকণ কেখ ম ফেব র রহমোন ভোরত্ীয় চোপকে অফত্ক্রম েরকত্ পোকরনফন । ত্কব এটোও ঠিে 

দু’বের অফত্ক্রম েরকত্ নো েরকত্ই কেখ ম ফেব র রহমোন ঘ কর দোড়োন এবাং ভোরকত্র েত্ চোপ সকেও পোফেস্তোকন ও, 

আই, ফস সকম্মেকন কর্োগ্দোন েকরন এবাং পোফেস্তোকনর কপ্রফসকিন্ট ে েফিেোর আেী ভ কট্টোকে বোাংেোকদে সিকরর 

আমন্ত্রণ েোনোন এবাং এর কপ্রফক্ষকি ভ কট্টো ১৯৭৪ সোকে বোাংেোকদে সিকর আকসন এবাং রোেেীয় সম্বধযণো পোন । শুধ  ত্োই 

নয়, ফত্ফন ত্োেউফেন আহমদকে মফন্ত্রপফরষদ হকত্ও কবর েকর কদন ।  

ভোরকত্ আশ্রয় গ্রহকণর পর অকনে আওয়োফমেীগ্ কনত্ো ব ঝকত্ পোকরন কর্, ভোরকত্র সহোয়ত্োয় সফত্যেোকরর কেোন 

স্বোধীনত্ো পোওয়ো র্োকব নো বরাং ভোরকত্র আফশ্রত্ রোষ্ট্র বো অঙ্গরোেয ফহকসকব থোেকত্ হকব, ত্খন ত্োরো পোফেস্তোকনর 

সোমফরে সরেোকরর সোকথ সমকঝোত্োয় আসোর েনয কগ্োপকন কচষ্টো েরকত্ থোকেন । এর কনতৃ্কত্ব ফেকেন আওয়োফমেীগ্ 

কনত্ো কখোন্দেোর কমোস্তোে আহমদ । ত্োর সোকথ ফেকেন আওয়োফমেীগ্ কনত্ো েফহরুে েোইয় ম, কে এম ওবোকয়দ, 

ত্োকহরুফেন েোকুর, অধযোপে আে ে খোকেে প্রম খ । প্রথকম ত্োরো আওয়োে ত্ কেন “কেখ ম ফেকবর ম ফি অথবো 

স্বোধীনত্ো ।”  

এ বযোপোকর আওয়োফমেীকগ্র প্রোিন মফন্ত্র এবাং ম ফির্ কে ৭নাং কসক্টকরর সোব-কসক্টর প্রধোন কমের রফিকুে ইসেোম 

ফেকখকেন, “র্ িরোকষ্ট্র সমথযকন ইরোকনর েোকহর মধযস্থত্োয় পোফেস্তোকনর সাংকগ্ সমকঝোত্োয় কপৌুঁেোকনো । 

---- ইরোকনর েোহ এর মধযস্থত্োয় কত্হরোকন এই কবেে অন ফিত্ হওয়োর েথো ফেে ।  

---বোাংেোকদে প্রফত্ফনফধ দকের কনতৃ্কত্ব কদয়োর েথো ফেে কমোেত্োকের এবাং েকণযে ওসমোনীকে প্রফত্ফনফধ দকের 

অন্তভূয ি েরোর েথো ফেে । বঙ্গবন্ধ র ম ফি, বোাংেোকদকের পূণয স্বোয়ত্বেোসন ও েনকিিোকরেন গ্েন ফেে এ প্রস্তোকবর মূে 

েক্ষয । েকণযে ওসমোনী ম ফিবোফহনীর প্রধোন কসনোপফত্ ফহকসকব প্রস্তোফবত্ তবেকে অাংেগ্রহণ েরকে এবাং িমূযেো অন র্োয়ী 

েয় দিো ফভফিে স্বোয়ত্বেোসন এবাং েনকিিোকরেকনর ফভফিকত্ পোফেস্তোকনর অখন্ডত্ো টিফেকয় করকখ কেখ ম ফেবকে 

ম ফি ফদকে ম ফির্ েোকদর ফদ্বধো-ফবভি েরো ও ফবভ্রোন্ত েরো সহে হত্ ।” (‘স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো’ 

পৃঃ ২৪৯, ২৫১) ।  

এ বযোপোকর প্রবোসী বোাংেোকদে সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র েনোব ত্োেউফেকনর ঘফনি সহচর এবাং ম ফির্ েেোেীন সমকয় 

ফবকেষ সহেোরী েনোব মঈদুে হোসোন ত্োর “মূেধোরো ৭১” বই এর ৮৯ পৃিোয় ফেকখকেন, “কখোন্দেোর কমোেত্োে (প্রবোসী 

সরেোকরর পররোষ্ট্র মফন্ত্র) আওয়োফমেীকগ্র কেোন কেোন মহকে হয় স্বোধীনত্ো নয় কেখ ম ফেকবর ম ফি, ফেন্তু দুটি এেসোকথ 

অেয ন সম্ভব নয় বকে প্রচোর শুরু েকরন ।”  
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আবোর বত্য মোন প্রধোনমফন্ত্র কেখ হোফসনোর স্বোমী েনোব ওয়োকেদ ফময়ো “বঙ্গবন্ধ  কেখ ম ফেবকে ফঘকর ফেে  ঘটনো ও 

বোাংেোকদে” বই এর ৯৬ ও ৯৭পৃিোয় বকেন “পূবয পোফেস্তোকনর গ্ভয ণকরর দোফয়ত্ব পোেকনর পর িোঃ মোকেে  

------ আওয়োফমেীকগ্র দফক্ষণপফন্থ গ্রুকপর পূবয পোফেস্তোকন উপফস্থত্ কনতৃ্বৃকন্দর সকঙ্গ 

সোমফরে বোফহনীর েড়ো পোহোরোয় আেোপ-আকেোচনো শুরু েকরন ।  

--------- কহোকসন েহীদ কসোহরোওয়োদীর এেমোত্র েনযো কবগ্ম আখত্োর কসোেোয়মোন 

ঢোেোয় একস আওয়োফমেীকগ্র পূবয পোফেস্তোকনর ফেে  সাংখযে কনত্োর সোকথ কর্োগ্োকর্োগ্ 

েকরন । ত্োকদর মকধয উকেখকর্োগ্য ফেকেন বঙ্গবন্ধ র সম্পকেয  মোমো এিকভোকেট আে স 

সোেোম খোন ও কসোহকরোয়োদীর (আওয়োফমেীকগ্র অনযত্ম প্রফত্িোত্ো) দীঘযেোকের 

অন সোরী ও সহেমী এিকভোকেট েফহরুফেন ।  

---- এবযোপোকর ম ফেব নগ্র সরেোকরর অেোকন্ত এেটি ফবকেষ মহে বঙ্গবন্ধ র ম ফি দোকনর েকত্য  ম ফির্ কের ফবরফত্র 

প্রকচষ্টো শুরু েকরফেে ।  

--- ------ আওয়োফমেীকগ্র ত্োকহর উফেন েোকুর ও েকয়েেন ঊধ্বয ত্ন আমেো ফনকয় কখোন্দোেোর কমোেত্োে আহমদ ঐ 

পফরেল্পনো বোস্তবোয়কনর েনয অফত্ কগ্োপকন প্রকচষ্টো চোফেকয়ফেকেন ।”  

ফে িফিও কচৌধূরী ফেকখকেন, “৬ই কসকেম্বর ইয়োহইয়োর সোকথ আমোর সোক্ষোৎেোকরর সোর-সাংকক্ষপ ফেে ফনেরূপ, 

সাংেকটর সোমফরে সমোধোন সম্ভব নয় ।  

--ইয়োহইয়ো খোন বকেন, ফেন্তু সোকড় সোত্ কেোটি বোঙ্গোেী ত্ো নো চোয় ত্োহকে উপমহোকদকে দুইটি ম সফেম কদে হউে ।  

---র্খনই একসম্বেী বসকব এবাং ত্োর প্রফত্ ম ফেবকে ম ফি ফদকত্ আহ্বোন েোফনকয় এেটি প্রস্তোব পোে েরকব । ত্খনই 

ম ফেবকে ম ফি কদয়ো হকব ।  

----ইয়োহইয়ো আমোকে বকেন কর্, ফত্ফন ত্োর সবযকেষ প্রকচষ্টোর সিেত্োর েনয ফনক্সকনর উপর খ ব কবফে ফনভয র েরকেন, 

ফত্ফন ইরোকনর েোকহর সোহোকর্যর উকেখ েকরন । র্খন আফম ফেজ্ঞোস েরেোম সম্ভোবনো েত্ট কু, ত্খন ত্োর েবোব ফেে 

দুই বযফি ফবরোট বোধোুঁ র সৃফষ্ট েরকে, কসই প্রত্োরে মফহেো (ফমকসস গ্োফন্ধ) এবাং কসই অসাংর্ত্ উচ্চফভেোষী বযফি 

(ভ কট্টো)।  

---কেবে অস্থোয়ী প্রধোনমফন্ত্র ত্োেউফেন েোড়ো েফেেোত্োর বোাংেোকদকের প্রবোসী সরেোর ফনক্সকনর উকদযোকগ্র অধীন 

রোেননফত্ে আকপোষরিোর অনকূে উকদযোগ্ ফনকয়ফেে । ত্ৎেোেীন অস্থোয়ী পররোষ্ট্র মফন্ত্র কমোস্তোে আহমদ এবাং ফবকদে 

সচীব েনোব মোহব ব আেম চোষী আগ্রহ সহেোকর মোফেয নী উকদযোগ্কে সমথযন েোফনকয়ফেে ।” (অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ 

ফদন গুফে, পৃঃ ১৮৪, ১৮৫) ।  

আওয়োফমেীগ্ ত্থো প্রবোসী সরেোকরর এেটি ফবরোট অাংে আকপোষ রিোর মোধযকম অখন্ড পোফেস্তোকন থোেকত্ ফবশ্বোসী 

হকেও পরবত্ীকত্ অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী হওয়োর েোরকণ শুধ মোত্র ইসেোমী দেগুকেো ফনফন্দত্ হয় এবাং র্ গ্ র্ গ্ ধকর 

ত্োকদরকে স্বোধীনত্ো ফবকরোধীত্োর অপবোদ এেোেী বহন েরকত্ হকে, অথচ র্োর এেটি অাংে বহন েরোর েথো ফেে 

আওয়োফমেীকগ্ এেটি বড় অাংেকে ।   
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প্রেৃত্পকক্ষ ভোরকত্ আফশ্রত্ আওয়োফমেীগ্ কনতৃ্ত্ব ফত্নটি অাংকে ফবভি হকয় পকড় ।  

১ম অাংকে ফেে প্রবোসী সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র ত্োেউফেকনর কনতৃ্কত্ব, এরো ফেে অফত্েয় ভোরত্ ভি ।  

২য় অাংকে ফেে কখোন্দেোর কমোেত্োকের কনতৃ্কত্ব, এরো ফেে মোফেয নপফন্থ এবাং ম ফির্ েেোেীন সমকয় ভোরকত্র প্রেৃত্ রূপ 

দেযন একদরকে আরও কবফে দফক্ষণপফন্থ েকর ত্ কে ।  

৩য় অাংকে ফেে কেখ িেে ে হে মফণ ও ফসরোে ে আেম খোকনর কনতৃ্কত্ব র্ ব কনতৃ্বৃন্দ, এরোও ভোরত্পফন্থ, ত্কব েট্টর 

ত্োেউফেন ফবকরোধী । স্বোকথযর েনয আবোর ২য় ও ৩য় অাংে সফম্মফেত্ভোকব ত্োেউফেন ফবকরোধী ফেে ।  

কেখ ম ফেব র রহমোন নত্ ন স্বোধীন রোষ্ট্র বোাংেোকদকে আসোর পর ১৯৭৪ সোকেই ত্োেউফেনকে মফন্ত্রসভো হকত্ কবর েকর 

কদন ফেন্তু কখোন্দেোর কমোস্তোে আহমদ এবাং ত্োর অন সোরীরো ১৯৭৫ সোকের ১৫ই অগ্োস্ট পর্যন্ত কেখ সোকহকবর 

মফন্ত্রসভোয় ফেকেন । এ ঘটনোগুকেো অবেযই প্রমোণ েকর কর্, ভোরকত্ থোেোেোেীন কখোন্দেোর 

কমোেত্োে আহমকদর উকদযোগ্কে কেখ ম ফেব র রহমোন কদোষণীয় মকন েকরনফন । র্ফদ ফত্ফন 

কদোষণীয় মকন েরকত্ন, ত্কব অবেযই ফত্ফন কখোন্দেোর কমোস্তোে আহমদ এবাং ত্োর 

অন সোরীকদর মফন্ত্র েরোকত্ো দূকরর েথো বরাং দে হকত্ কবর েকর ফদকত্ন, প্রকয়োেকন 

ম ফির্ কের সোকথ ফবশ্বোসঘোত্েত্োর েোরকণ ফবচোরও েরকত্ন । ফেন্তু ফত্ফন এগুকেোর ফেে ই 

েকরনফন । ত্কব এেই েোে েকর ইসেোমপফন্থ দেগুকেোর কনত্োরো কেকে ফগ্কয়কেন এবাং 

কেউ কেউ ফনমযমভোকব হত্যোর ফেেোর হন । র্োরো ম ফির্ কের ফবকরোধী েফি বো পোফেস্তোকনর অখন্ডত্োয় ফবশ্বোসী ফেকেন, 

ত্োরো েোফন্ত েফমটি, রোেোেোর, আেবদর ইত্যোফদ বোফহনীর সোকথ র্ ি কথকে ত্োকদর েোয়যক্রম পফরচোেনো েকরন । একদর 

সম্পকেয  বত্য মোন প্রেকন্মর ধোরণো হে এরো খ ন, ধষযণ, ে টপোট ইত্যোফদর সোকথ সমৃ্পি ফেে । ফেন্তু প্রেৃত্ সত্য হে, এরো 

ভোরত্ীয়কদর সহোয়ত্োয় ম ফির্ েকে স্বোধীনত্োর হুমফে বকে মকন েরত্ । ত্োই কদকে অবস্থোন েকর েোফন্ত েফমটি, 

রোেোেোর, আেবদর ইত্যোফদ বোফহনী ম ফির্ েোকদর প্রফত্হত্ েকর এবাং এেইসোকথ পোফেস্তোন বোফহনী ম ফির্ েো সকন্দকহ 

র্োকত্ সোধোরণ কেোেকদরকে ফনর্যোত্ন েরকত্ নো পোকর কসকক্ষকত্র ত্োকদর ভূফমেো ফেে অনস্বীেোর্য ।  

এ বযোপোকর ভোষোনসফনে ও ফবফেষ্ট ম ফির্ েো েনোব অফে আহোদ ফেকখকেন, “েোফন্ত েফমটি কর্ কেবে ম ফিবোফহনী বো 

বোাংেোকদে সমথযে দমকন বযস্ত ফেে, ত্োহো নকহ, পোে কসনোবোফহনীর অেথয পোেফবে অত্যোচোর ও ে ণ্ঠন হইকত্ 

কদেবোসীকে রক্ষো েফরকত্ আপ্রোণ সকচষ্ট ফেে, উভয় বোস্তবত্োকে স্বীেোর েরোই হইকব সত্য ভোষণ ।” (েোত্ীয় 

রোেনীফত্, পৃঃ ৪৩০) ।  

ম ফির্ কে নবম কসক্টর প্রধোন কমের এম এ েফেে ফেকখকেন, “স্বোধীনত্ো ফবকরোধী বকে র্োরো পফরফচত্ ত্োরো সেকেই 

েম-কবফে ভোরত্ ফবকরোধী ফহকসকবই অফধে পফরফচত্ । একদর ভোরত্ ফবকদ্বষী মকনোভোব কেোন নত্ ন উপোদোন নয় । ভোরত্ 

ফবভফির অকনে পূবয কথকেই অে ইফন্ডয়ো োংকগ্রস এবাং ম সফেম েীগ্ এর ত্ীি দ্বকির েোরকণই ঐ ফবকদ্বষ বীে 

অাংকুফরত্ হকত্ থোকে । ইফত্হোকসর দীঘয েটিে পথ কবকয় ফবকদ্বকষর অাংকুর মহীরুকহ পফরণত্ হকয়কে এবাং আে 

োংকগ্রস এবাং ম সফেম েীকগ্র মকধয সাংঘকষযর আন িোফনে কেোন মহড়ো নো চেকেও উপকরোি দে দুটির সাংঘকষযর িকে 

েন্ম কনয়ো ভোরত্ এবাং পোফেস্তোকনর মকধয ত্ো ত্ীিভোকব ফবরোেমোন । বোাংেোকদকের ম ফির্ ে কসই ফবকদ্বকষরই এেটি 

নত্ ন ফবকস্ফোরণ, এেটি নব সাংস্করণ । বোাংেোকদকের ম ফির্ কে শুরু কথকেই ভোরত্ীয় হস্তকক্ষপ ফবদযমোন ফেে এই 
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সকন্দকহ ভোরত্ ফবকদ্বষী রোেননফত্ে দেগুকেো ত্োই ম ফির্ কের ফবপকক্ষ অবস্থোন ফনকয়ফেে ।” (অরফক্ষত্ স্বোধীনত্োই 

পরোধীনত্ো, পৃঃ৬২ ৬৩, তৃ্ত্ীয় প্রেোে ১৯৯০) ।  

১৯৭১ সোকে র্োরো েোফন্ত েফমটিকত্ বো রোেোেোর ফেকেন, সোধোরণত্ ত্োরো ফেকেন ফপত্ো বো চোচো এই ধরকনর কেোে, র্োরো 

১৯৪৭ সোেকে কদকখফেে । আবোর র্োরো ম ফির্ েো ফেকেন, ত্োরো ফেকেন কেকে, ভোফত্র্ো কশ্রণীর কেোে । এেনযই 

স্বোধীনত্োর পকর র্োরো কনত্ো হকয়কেন ফবকেষেকর ম ফির্ কের দে আওয়োফমেীকগ্র, ত্োকদর বোবো বো চোচো বো দোদো ফেকেন 

রোেোেোর কশ্রণীর কেোে ।   

েথোগুকেো ফনকভয েোে সত্য ।  

েট্টর পোফেস্তোন ফবকরোধী কেখে র্ত্ীন সরেোর ফেকখকেন, “এেই পফরবোকরর বোপ-কেকের মকধযও ম ফির্ ে ফনকয় 

চকেকে দ্বি । বোপ পোফেস্তোকনর দোেোে বো েোফন্ত েফমটির কচয়োরমযোন আর কেকে হকয়কে ম ফিবোফহনীর েমোন্ডোর - এ 

রেম দৃষ্টোন্ত কত্ো অকনে আকে ।” (পোফেস্তোকনর েন্ম-মৃত্ য দেযন, ফদ্বত্ীয় ম রণ, ২০০৮, পৃঃ ৩৭৯) ।  

কস সময় অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসীকদর মকনোভোব েী ধরকনর ফেে, র্ত্ীন সরেোর ত্োর এেটি ফচত্র অাংেন েকরকেন 

৩৮০ পৃিোয় । ত্োর ভোষোয় “আিসোর সোকহব েমযেীবকন প্রকবে েকরন ত্খন র্োুঁ রো পূবয কথকেই প্রফত্ফিত্ ফেকেন, েোকত্ 

ত্োুঁ রো ফহন্দ  । একদর প্রফত্িোকে অফত্ক্রম েকর কেোন ম সেমোকনর কেকের ফনকেকে প্রফত্িো েরো েী কর্ েঠিন েময ফেে, 

ত্ো আেেোেেোর কেকেকেোেরোরো ব ঝকব কেমন েকর? কেমন েকর ব ঝকব পোফেস্তোন নো হকে একদকের ম সেমোনরো 

আকেো কেোন পর্যোকয় থোেকত্ো? পোফেস্তোকনর েন্ম হকেো বকেই কত্ো কসই প্রবে পরোক্রমেোেী ফহন্দ কদর পরোক্রকমর 

অবসোন ঘটকেো, ওরো অকনে দীঘযফদকনর অকনে েোকয়মী আসন কেকড় ফদকত্ বোধয হকেো, অকনকেই কদে কথকেই 

পোেোকেো । আর ত্োর িকেই কত্ো একদকের ম সেমোনরো মোন কষর মর্যোদোয় আসীন হকত্ পোরকেো । কর্ পোফেস্তোকনর 

েেযোকণ এ রেম সম্ভব হকয়কে এেোকের ম সেমোন কেকেরো ফেনো কসই পোফেস্তোনকে কভকঙ্গ কিেোর উকদযোগ্ ফনকয়কে । 

ফহন্দ রো বো ভোরকত্র কনত্োরো পোফেস্তোকনর অফস্তত্বকেই কমকন ফনকত্ পোকরফন । পোফেস্তোকনর েন্মকে ত্োরো কেেোকত্ 

কচকয়কে, েকন্মর পর কসই পোফেস্তোনকে ধ্বাংকসর েনয ত্োরো অফবরোম কচষ্টো েকর কগ্কে ।”  

এরপর র্ত্ীন সরেোর কেকখকেন, “নো অধযোপে তসয়দ আমীরুে ইসেোকমর আইনেীফব ফপত্ো তসয়দ আিসোর উফেন 

সোকহব হুবহু এ রেম ভোষোকত্ই েথো বকেকেন, ত্ো নয় । ত্কব ফত্ফন ত্োর সমবয়সী সমভোব ে মোন ষরো র্ো বেকত্ন ত্োর 

মমযোথয এ রেমই ।” (পোফেস্তোকনর েন্ম-মৃত্ য দেযন, পৃঃ ৩৮০) ।  

আর র্োই হউে, ৭১ এর প্রবীন কেোেকদর বিকবযর মমযোথয ফেে টো বযঙ্গভোকব উপস্থোপন েরকেও র্ত্ীন সরেোর স্বীেোর 

েকরকেন কর্, কস সমকয়র প্রবীন কেোকেরো অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী ফেকেন । আর প্রবীন কেোেকদর এ ফবশ্বোস কেন 

গ্কড় উকেকে, ত্োর েোরণ র্ত্ীন সরেোর নো বেকেও প্রেৃত্ সত্য হে প্রবীনরো ১৯৪৭ এবাং এর পূকবয ফহন্দ  সম্প্রদোকয়র 

ফনর্যোত্ন কদকখকেন, র্ো ১৯৭১ সোকের নত্ ন প্রেন্ম কদকখফন । আর এটোই ফেে ১৯৭১ সোকের ফপত্ো-প কত্রর ফববোদ, র্ো 

আে রোেননফত্ে অঙ্গকন িোয়দো েোকভর উকেকেয রোেোেোর - ম ফির্ েো ফববোকদ পফরণত্ হকয়কে । অথযোৎ ৭১ এর 

পোফরবোফরে ফববোদ বত্য মোকন দেগ্ত্ ফববোকদ পফরণত্ হকয়কে । ত্কব এটো অস্বীেোর েরো সকত্যর অপেোপ হকব কর্, 

ম ফির্ কের ফবকরোধী েফিরো কেোন ধরকনর ে টপোট বো হত্যোর্কজ্ঞর সোকথ র্ ি ফেে নো । বরাং স্থোনীয় পর্যোকয় েোফন্তেফমটি 

বো রোেোেোরকদর কনতৃ্কত্ব ফেে ইউফনয়ন পফরষকদর কমম্বোর বো কচয়োরমযোনরো । আর এটি সত্য কর্, সমোকের ধূত্য  কশ্রণীর 

কেোকেরোই কচয়োরমযোন, কমম্বোর হন । িকে ম ফির্ েেোেীন সমকয় পোে বোফহনীর সহোয়ত্োয় এ রোেোেোর কশ্রণীর কেোকেরো 
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সমোকে আরও েফিেোেী কশ্রণীকত্ পফরণত্ হয় । কর্ সমস্ত আওয়োফমেীগ্ কনত্ো-েমী এবাং ফহন্দ রো কদে ত্যোগ্ েকর 

ভোরকত্ আশ্রয় ফনকয়ফেে, ত্োকদর বসত্ বোড়ী বো বযবসো প্রফত্িোকন পোে বোফহনী ও রোেোেোররো অফিসাংকর্োগ্ েকরকে এবাং 

সম্পদ ে ন্ঠন েকরকে । এরো অকনকে বযফি স্বোথয উেোর েরোর েনয ফনরীহ বযফিকদরকে ম ফির্ কের সোকথ সমৃ্পি 

কদফখকয় পোে বোফহনীর মোধযকম ফনমযমভোকব হত্যো েফরকয়কে ।  

এখন প্রশ্ন হে, এ ধরকনর ে ণ্ঠকনর পফরমোণ এবাং হত্যোর্কজ্ঞর পফরমোণ েত্ট কু?  

এ ফবষয়টি পরবফত্য কত্ আকেোচনো েরো হকব ।    

পোফেস্তোন সরেোর েরনোথী ও ম ফির্ েোকদর কদকে ফিফরকয় আনোর েনয সোধোরণ ক্ষমো কঘোষণো েকরন । এ ক্ষমো কত্মন 

িেপ্রস  হয়ফন । েোরণ েরনোথীকদর ৯০% ফেকেন ফহন্দ  সম্প্রদোকয়র । পোফেস্তোন সরেোকরর কচকয় ভোরত্ সরেোকরর প্রভোব 

ত্োকদর উপর কবফে ফেে, এটি অস্বীেোর েরোর কেোন উপোয় কনই । ভোরত্ -পোফেস্তোন ফবভফির পর ভোরকত্ সোম্প্রদোফয়ে 

দোঙ্গোর েোরকণ অসাংখয ম সফেকমর প্রোণহোফনর েোরকণ এর সোমোনয প্রভোব পোফেস্তোকন কদখো ফদকে এটিকে ত্োরো খ বই বড় 

েকর কদকখকেন । ত্কব এটি ঐফত্হোফসেভোকব সত্য কর্, ভোরকত্র কর্ পফরমোণ ম সফেম ফনধন হকয়কে, ত্োর ফেকটকিোুঁ টোও 

পোফেস্তোকন হয়ফন, সোমোনয র্ো হকয়কে, ত্ো অবেযই ফনন্দনীয় । এ ফবষয়টি ব ঝোর েনয অত্ীকত্ র্োওয়োর কেোন প্রকয়োেন 

কনই । বত্য মোকন ভোরকত্ সোম্প্রদোফয়ে দোঙ্গোর সময় পোফেস্তোন ও বোাংেোকদকের ফহন্দ  সম্প্রদোকয়র কেোকেরো দোঙ্গোর ফেেোর 

হন ফেনো ত্ো ফবকবচনো েরকেই হয় । অবেয সোধোরণ ক্ষমোর স কর্োগ্ আওয়োফমেীকগ্র কবে ফেে সাংখযে েোত্ীয় ও 

প্রোকদফেে পফরষকদর সদসয গ্রহণ েকরন । আওয়োফমেীগ্ েোত্ীয় পফরষকদ ১৬৭টি এবাং প্রোকদফেে পফরষকদ ২৮৮টি আসন 

পোয় । ফেন্তু ২৬কে মোকচয র পর পোফেস্তোন সরেোর আওয়োফমেীকগ্র েোত্ীয় পফরষকদর ৭৯ এবাং প্রোকদফেে পফরষকদর 

১৯৪টি আসন বোফত্ে কঘোষণো েকর উপফনবযোচন েকর । (ত্থয সূত্রঃ ‘মূেধোরো ৭১’, মঈদুে হোসোন পৃঃ ৬৪) ।  

অথযোৎ ৮৮ েন েোত্ীয় পফরষকদর এবাং ৯৪ েন প্রোকদফেে পফরষকদর আওয়োফমেীকগ্র সদসয সোধোরণ ক্ষমোর স কর্োগ্ 

গ্রহণ েকরন এবাং পোফেস্তোন রোফষ্ট্রয় েোেোকমোয় ফবশ্বোস স্থোপন েকরন । ত্োই ম ফির্ েেোেীন সমকয় ত্োকদর আসন বোফত্ে 

হকয় উপফনবযোচন হয়ফন ।  

এ ফবষকয় েনোব মঈদুে হোসোন ফেকখকেন, “২৫কে মোচয  ধ্বাংসর্জ্ঞ শুরু হওয়োর পর ফনবযোফচত্ এমএনএ - এমফপকদর মকধয 

কবে বড় অাংে সীমোন্ত অফত্ক্রম েকরনফন, র্োনফন ম ফির্ কে । ফনবযোফচত্ এমএনএ - এমফপকদর প্রোয় অকধযেই পূবয 

পফেস্তোকন ফেে েোে গ্ো ঢোেো ফদকয় থোেকেন । ত্োরপর কসকেম্বকর ত্থোেফথত্ সোধোরণ ক্ষমোর অধীকন ত্োকদর 

ফেে সাংখযে আত্মসমপযণ েরকেন পোফেস্তোন বোফহনীর েোকে, বোেীরো গ্ো ঢোেো ফদকয়ই থোেকেন ।” (‘ম ফির্ কের পূবযোপর’, 

পৃঃ১২২) ।    

এ সময় টিক্কো খোনকে সফরকয় মোকেে মফন্ত্রসভো গ্েন েরো হকয়ফেে প্রেোসনকে কবসোমফরে রূপ কদয়োর েনয । মোকেে 

মফন্ত্রসভোয় আওয়োফমেীকগ্র সদসয ফেকেন ৩ েন, ম সফেম েীকগ্র ফবফভন্ন অাংকের ৩ েন, েৃষে শ্রফমে পোটিয র ১ েন, 

েোমোয়োকত্ ইসেোমীর ২ েন, কনেোকম ইসেোমীর ১ েন এবাং পোবযত্য চট্টগ্রোকমর মাংস প্রু কচীধূরী । আওয়োফমেীকগ্র 

সদসযকদর নোম হে ওবোয়দুেো মে মদোর, অধযোপে েোমস ে হে, েফসম উফেন (প্রোিন ফসকেট কেেো আওয়োফমেীগ্ 

সভোপফত্)। েোমোয়োকত্ ইসেোমীর সদসযরো হকেন মোওেোনো এ কে এম ইউস ি, মোওেোনো আব্বোস আেী খোন, কনেোকম 

ইসেোমীর মোওেোনো ইসহোে । (ত্থযসূত্রঃ “আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে” পৃঃ ৫৩৮ ও ৫৩৯, সোহোব ফেন সরেোর, 

“েোত্ীয় রোেনীফত্ ১৯৪৫ কথকে ৭৫” পৃঃ ৪২৯, েনোব অফে আহোদ) । 
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ফেন্তু মোকেে মফন্ত্রসভো কত্মন কেোন েোর্যের ভূফমেো রোখকত্ পোকরফন । বরাং মোকেে মফন্ত্রসভোয় কর্োগ্দোন েকর অখন্ড 

পোফেস্তোকনর সমথযেরো ফনকেকদরকে ফবত্ফেয ত্ েকরন । পোফেস্তোকনর অখন্ডত্ো রক্ষো েরোর েনয সোমফরে সরেোরকে 

সহোয়ত্ো েরো এে েথো ফেন্তু সরোসফর সোমফরে সরেোকরর মফন্ত্রসভোয় অাংেগ্রহণ েকর সরেোকরর এেটি অাংে হওয়ো অনয 

েথো । কর্কহত্  এ দূকর্োকগ্যর েোরণ হে সোমফরে সরেোর কসকহত্  এই সোমফরে সরেোকর মফন্ত্রসভোয় অাংেগ্রহণ েরোটো 

অন্তত্ ইসেোমী দেগুকেোর আদকেযর পফরপফন্থ হওয়োর েথো । শুধ মোত্র কদকের অখন্ডত্ো রক্ষো েরোর েনয সরেোকরর 

বোইকর কথকে ত্োরো সহোয়ত্ো েরকত্ পোরত্ । ফেন্তু মফন্ত্রসভোয় অাংেগ্রহকণর মোধযকম ইসেোমী দেগুকেোও সোমফরে 

সরেোকরর ভোে-মন্দ সমস্ত েোকের অাংেীদোর হকয় কগ্ে । ২৬কে মোকচয র পর কসনোবোফহনী, ইফপআর, প ফেকের সদসযরো 

ফবকরোহ েকর পোফেস্তোন কসনোবোফহনীর উপর আঘোত্ আকন । ফেন্তু এফপ্রকের ১ম সিোকহর মকধয পোফেস্তোন বোফহনী 

পফরফস্থফত্ প করো ফনয়ন্ত্রকণ ফনকয় র্োয় । অনযফদকে প্রফেক্ষণ কনয়োর পর ে ন-ে েোইকত্ ম ফিবোফহনীরো কদকের ফভত্কর কবোমো 

হোমেো েরোর কচষ্টো েকর । একক্ষকত্র ভোরত্ীয় বোফহনী ত্োকদরকে ফগ্ফনফপকগ্র মত্ বযবহোর েকর । ভোরত্ীয় বোফহনী 

ত্োকদরকে স্বল্প অস্ত্র ফদকয় কদকের ফভত্কর পোেোত্ এবাং ত্োরো পোফেস্তোন বোফহনীর ফনেট ত্োকদর প্রোণ ফবফেকয় ফদত্, র্ো 

বোাংেোকদকের কসক্টর েমোন্ডোরকদর ফনেট অসহনীয় েোগ্ত্, েোরণ এ ফবষকয় ত্োরো ফেে ই েোনকত্ন নো ।  

এ বযোপোকর মঈদুে হোসোন বকেকেন, “এফপ্রে মোকসর তৃ্ত্ীয় সিোকহ বোস্তফবেভোকব ম ফিবোফহনীর কেোন ত্ৎপরোত্ো 

কদকের কভত্কর ফোংবো সীমোকন্ত ফেে নো ।” (ম ফির্ কের পূবযোপর’ পৃঃ ৪৮) ।  

ম ফিবোফহনীর উপপ্রধোন কসনোপফত্ এ কে খন্দেোর বকেকেন, “ে ন-ে েোই পর্যন্ত বোাংেোকদকে কগ্ফরেো ত্ৎপরত্ো 

পর্যকেোচনো েকর আমরো ব ঝকত্ পোরেোম কর্, কগ্ফরেোকদর েোকে আমোকদর কর্ প্রত্যোেো ফেে, কসই প্রত্যোেো ত্োরো পূরণ 

েরকত্ পোরকে নো ।  

---ভোরত্ীয় েতৃ্য পকক্ষর েোকে কগ্ফরেোকদর প্রফেক্ষণ এবাং কদকের অভযন্তকর ত্োকদর আক্রমণ ত্ৎপরোত্ো পফরচোেনো, 

অকস্ত্রর স্বল্পত্ো, বযোপে হোকর কগ্ফরেো কর্োেোকদর মৃত্ য ইত্যোফদ ফবষয় কবে কেোকরর সকঙ্গই উত্থোপন েরো হয় । আমোকদর 

কগ্ফরেো কর্োেোকদর ভোরত্ীয় কসনো েতৃ্য পকক্ষর ফনয়ন্ত্রকণ রোখো, ত্োকদর (ভোরত্ীয়) ফনেস্ব পফরেল্পনোমোফিে কগ্ফরেোকদর 

কদকের অভযন্তকর পোেোকনো ইত্যোফদ ফবষকয় আমোকদর কসক্টর অফধনোয়কেরো কর্ ক্ষ ে, ফবরি, কস েথোও ত্োকদর সোমকন 

ত্ কে ধরো হয় । এমনফে ভোরত্ীয় কসনোবোফহনীর পূবযোঞ্চেীয় প্রধোন কে কেনোকরে েগ্ফেৎ ফসাং অকরোরোর েোকেও 

এেোফধেবোর ফবষয়গুকেো উত্থোপন েরো হয় ।” (ম ফির্ কের পূবযোপর’ পৃঃ ৪৭) ।  

সবকচকয় ভয়াংের ত্থযটি ফদকয়কেন, ম ফির্ কে র্ ব ফেফবকরর মহোপফরচোেে এস আর মীেয ো । ফত্ফন বকেকেন, “আফম (এস 

আর মীেয ো)   সীমোন্ত অফত্ক্রম েকর প্রথকম ইসেোমপূকর ত্োকদর সকঙ্গই ফেেোম ।  

---আমোর কেোট ভোইয়ও আমোর সকঙ্গই সীমোন্ত অফত্ক্রম েকরফেে । কস ওখোকনই ফেে ।  

---কদখেোম কর্ ত্োরো খ বই ক্ষ ে হকয়কে । ফেকজ্ঞস েরেোম েী হকয়কে? ওরো দুেন বেে কর্, এেেন ভোরত্ীয় 

কসনোবোফহনীর েযোকেকনর অধীকন ত্োকদর বোাংেোকদকের অভযন্তকর ফনকয় র্োওয়ো হকয়ফেে এবাং ত্োকদর নোফে েত্গুকেো 

ফনরীহ মোন ষকে হত্যো েরোর ফনকদয ে কদওয়ো হয় । অথচ ঐ কেোেগুকেো পোফেস্তোনীকদর সকঙ্গ ফেে নো বো বোাংেোকদে 

ফবকরোধী কেোন েোেও েকরফন । ওই েযোকেকনর ফনকদয কে কেোেগুকেোকে হত্যো েরো হয় । এবাং এেই সকঙ্গ ে টত্রোেও 

চোেোকনো হয় । কর্ েোরকণ আমোর ভোই এবাং ত্োর বন্ধ টি ক্ষ ে । ত্োরো েোনোকেো, বোাংেোকদকের ফনরীহ কেোেকদর মোরোর েনয 
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ত্োরো র্ কে আকসফন । কস েোরকণ ত্োরো র্ কের ময়দোন কেকড় চকে একসকে । এ ঘটনো ে ন মোন কষর ফদ্বত্ীয় সিোকহর 

ফদকে ঘকট ।” (ম ফির্ কের পূবযোপর’ পৃঃ ৪৪) ।  

এই হত্যোেোন্ডগুকেো ভোরত্ পফরেফল্পত্ভোকব েকরফেে । েোরণ র্ত্ কবফে বোঙ্গোেীর েোে পড়কব, ত্ত্ কবফে বোঙ্গোেীরো পোে 

বোফহনীকে ঘৃণো েরকত্ থোেকব । এ েোরকণই প্রথমফদকে ভোরত্ীয়রো ম ফির্ েোকদর এমনভোকব কদকের অভযন্তকর কপ্ররণ 

েরত্, র্োকত্ ত্োরো মোরো র্োয় এবাং েখনও েখনও সরোসফর ত্োরো বোঙ্গোেীকদর হত্যো েকরকে এবাং সাংবোদ মোধযম 

আেোেবোণীর মোধযকম প্রচোর েরত্, ত্ো পোে বোফহনী েকরকে এবাং বোঙ্গোেী েনগ্ণ ত্ো ফবশ্বোস েকরকে ২৬ কে মোকচয র কভোর 

রোকত্রর ঘটনোবেীর উপর ফভফি েকর এবাং প্রোয় ফনরস্ত্র ম ফিবোফহনীর সদসযকদর হত্যো দেযকনর মোধযকম । েোরণ ২৬ কে 

মোকচয র কভোর রোফত্রকত্ পোফেস্তোন বোফহনীর হত্যোর্ঙ্গ বোঙ্গোেী েনগ্ণ ভ কে কর্কত্ পোকরফন । আর বোঙ্গোেী েনগ্কণর হৃদকয়র 

এ রি ক্ষরকণর স কর্োগ্ ভোরত্ ভোেভোকবই গ্রহণ েকর আেোেবোণী, ফব, ফব, ফস ইত্যোফদ সাংবোদ মোধযকম সকত্যর সোকথ 

ফমথযোর অফত্ফরি প্রচোকরর দ্বোরো । ভোরত্ পফরেল্পনো কনয়, েরনোথীকদর প্রফেক্ষণ ফদকয় কগ্ফরেো র্ কের মোধযকম পোফেস্তোন 

কসনোবোফহনীকে বযস্ত রোখো এবাং েীত্ কমৌস কম অথযোৎ নকভম্বকরর ফদকে পোফেস্তোন আক্রমণ েরো । েোরণ নকভম্বকর চীন 

সীমোকন্ত বরি পড়োর েোরকণ চীন ভোরত্ আক্রমণ েরকত্ পোরকব নো । আর এফপ্রে হকত্ নকভম্বর পর্যন্ত কুটননফত্ে 

েোর্যক্রম পফরচোেনো েরো এবাং ১৯৭১ সোকের ৯ই অগ্োস্ট ভোরত্ সোথযেভোকব কসোফভকয়ত্ ইউফনয়কনর সোকথ তমফত্র চ ফি 

সম্পোদন েকর ।  

মঈদুে হোসোন বকেকেন, “অকক্টোবকরর ফদ্বত্ীয় সিোহ হকত্ ভোরত্ীয় কসনোবোফহনী সীমোন্ত অফত্ক্রম েকর র্ ে ত্ৎপরোত্ো 

শুরু েকর ।” (‘ম ফির্ কের পূবযোপর’ পৃঃ ৯১) ।  

র্ কে ফেি হকে, সরোসফর ত্োর কঘোষণো ফদকত্ হয় । ফেন্তু একক্ষকত্র ভোরত্ আন্তেয োফত্ে রীফত্-নীফত্ োংঘন েকর । ভোরত্ 

ম ফিবোফহনীকে সোমকন করকখ ত্োর পফরেল্পনো বোস্তবোয়ন েরকত্ থোকে ।  

এ বযোপোকর ফে িফিও ফেকখকেন, “ফেন্তু এবোর র্খন বষযো (ে ন-ে েোই) কেষ হে এবাং ভোরত্ীয় েতৃ্পকক্ষর ফনেট 

ম ফিবোফহনীর বযথযত্ো স্পষ্ট হকয় উেে, ত্খন ভোরত্ীয় সরেোর -র্ো পূবয বোাংেো হকত্ ভোরকত্ েরণোফথযকদর প্রকবকের েোরকণ 

সাংেকট হস্তকক্ষপ েরোর নত্ ন সব অে হোত্ প্রস্তুত্ েকরফেে, পফরেল্পনো েরফেে সরোসফর সোমফরে হস্তকক্ষকপর । শুরু 

হকত্ ভোরত্ীয় সরেোর বোাংেোকদে র্ ে েরফেে ‘প্রফক্স’র মোধযকম ।” (অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদন গুফে, পৃঃ ১৮১) । 

ইয়োহইয়ো খোন র্খন কদখকেন সোমফরে ভোকব আর সমসযো সমোধোন েরো র্োকব নো, ত্খন ফত্ফন পূবয পোফেস্তোন স্বোধীন 

থোেকব নো এেসোকথ থোেকব ত্োর েনয গ্ণকভোট ফদকত্ রোেী হন ।  

এ ফবষকয় ফে, িফিউ কচৌধূরী ফেকখকেন, “ইয়োহইয়ো এেটি র্ ে পফরহোকরর ফনফমি ভোরত্ীয় প্রধোনমফন্ত্র ইফন্দরো গ্োফন্ধর প্রফত্ 

সবযকেষ আকবদন েোনোন । র্খন নয়ো ভোরত্ীয় রোষ্ট্রদূত্ েয়কুমোর অটে ত্োর েোকে পফরচয় পত্র প্রদোন েকরন ত্খন 

ইয়োহইয়ো কগ্োপন পোুঁ চ দিো েোফন্ত পফরেল্পনো প্রদোন েকরন । র্োকত্ ফত্ফন ম ফেবকে ম ফি ফদকত্ রোেী হন এবাং বোাংগ্োেীরো 

এে অখন্ড পোফেস্তোকন বসবোস েরকত্ চোয়, নোফে ফনকেকদর স্বোধীন আবোসভূফম চোয় ত্ো ফনধযোরকণ গ্ণকভোকটর আকয়োেন 

েরকত্ রোেী হন । েোফন্ত পফরেল্পনোর অনযোনয ফদেগুকেো হে অনফত্ফবেকম্ব অন্তবযত্ী বযবস্থো ফহকসকব পোফেস্তোকন সবযদেীয় 

সরেোর গ্েন েরো এবাং েোফত্সাংকঘর ত্দোরফে ও ফনরোপিোর অধীকন ভোরত্ হকত্ সেে েরণোথীকদর প্রত্যোবত্য কনর 

আকয়োেন েরো ।” (অখন্ড পোফেস্তোকনর কেষ ফদন গুফে, পৃঃ ১৮৫) ।  
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ফেন্তু চত্ র ইফন্দরো গ্োফন্ধ ইয়োহইয়ো খোকনর গ্ণকভোকটর এ প্রস্তোব গ্রহণ েকরনফন । েোরণ বোঙ্গোেী ফেফক্ষত্ সমোকের এেটি 

বড় অাংে অখন্ড পোফেস্তোকনর ফবপকক্ষ কভোট ফদকেও সোধোরণ বোঙ্গোেী সমোে অখন্ড পোফেস্তোকনর পকক্ষ কভোট কদয়োর 

সম্ভোবনো ফেে কবফে । ত্োই ইফন্দরো গ্োফন্ধ পোফেস্তোন ভোঙ্গোর েনয কেোন গ্ণকভোকটর ঝ ুঁ ফে ফনকত্ রোেী হনফন, বরাং 

ম ফিবোফহনীকে সোমকন করকখ ইফন্দরো গ্োফন্ধর পফরেল্পনো বোস্তবোয়কনর েনয ভোরত্ীয় বোফহনী প্রথমফদকে সীমোন্ত র্ ে এবাং 

অকক্টোবকরর ফদ্বত্ীয় সিোহ হকত্ সীমোন্ত অফত্ক্রম েকর র্ ে ত্ৎপরোত্ো শুরু েকর । িকে পোফেস্তোন ১৯৭১ সোকে ৩ 

ফিকসম্বর ভোরকত্ সোকথ র্ ে কঘোষণো কদয় এবাং ভোরকত্র পোত্ো িোুঁ কদ পো কদয় । অনযফদকে অকক্টোবকরর কেকষর ফদকে 

এবাং নকভম্বকর বোাংেোকদকের অভযন্তকর ম ফির্ েোকদর ত্ৎপরোত্োও কবকড় র্োয় । িকে মোত্র ৩৪হোেোর ফনয়ফমত্ তসনয 

এবাং ১১হোেোর ইফপআর, প ফেকের সমিকয় কমোট ৪৫ হোেোর তসনয সোরো সীমোকন্ত েফড়কয় ফেটিকয় থোেোর েোরকণ ১৬ই 

ফিকসম্বর নোকম কর্ৌথ বোফহনী প্রেৃত্পকক্ষ ভোরত্ীয় বোফহনীর ফনেট আত্মসমপযণ েরকত্ বোধয হয় ।  
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প্রমত বছর ১৪ই মিদসম্বর আমরো ব ফেেীফব হত্যো ফদবস পোেন েফর এবাং দোবী েফর ব ফেেীফব 

হত্যোেোরীকদর ফবচোর । আর সবোর েোকে হত্যোেোরীরোও ফচফহ্নত্ । এরো হে পোফেস্তোনী তসনয এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ী 

ম সফেম েীগ্, কনেোকম ইসেোমী এবাং েোমোয়োকত্ ইসেোমী দেগুকেোর কনত্ো- েমীরো । ত্কব পোফেস্তোনী তসনযরো আর 

কদকে কনই, ম সফেম েীগ্ এবাং কনেোকম ইসেোমীর অফস্তে কত্মন এেটি কনই, আকে শুধ  েোমোয়োকত্ ইসেোম । ত্োই 

পোফেস্তোনী তসনয এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ী ম সফেম েীগ্, কনেোকম ইসেোমীর সব দোয়-দোফয়ত্ব পকড়কে েোমোয়োকত্ 

ইসেোকমর উপর । এখন েোমোয়োকত্ ইসেোকমর কনত্োকদর ফবচোর েরকত্ পোরকে পোফেস্তোনী তসনয এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ী 

ম সফেম েীগ্, কনেোকম ইসেোমীরও ফবচোর হকয় র্োকব । ফবচোর েকর েোমোয়োকত্ ইসেোমীকে পোপম ি েরকত্ পোরকে 

সোকথ সোকথ পোপম ি হকয় র্োকব পোফেস্তোনী তসনয এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ী ম সফেম েীগ্, কনেোকম ইসেোমীও । সমসযো হে 

এে কগ্োেোম আর্ম েোড়ো কস সমকয়র েোমোয়োকত্র মূে কনত্োরোও কবুঁকচ কনই । আর কগ্োেোম আর্মকেও কেকে কনয়োর 

মত্ও অবস্থো কনই, কবচোরো এমফনকত্ই বৃে মোন ষ । ত্োই কস সমকয়র কেোট কনত্ো বো পকর র্োরো দকে একসকে ত্োকদরকে 

ফনকয় ফবচোর েরকেই পূবযত্নকদর পোপম ফি হকব বকে আেো েরো র্োয় ।  বোাংেোকদকের মোন ষ ফবকেষ েকর বত্য মোকন র্োরো 

ত্রুণ, ত্োরো খ বই শ্রেোর কচোকখ কদকখন ১৪ই ফিকসম্বর েহীদ ব ফেেীফবকদর এবাং ত্োুঁ কদর হত্যো েরোর েনয ত্ত্ফধে ঘৃণোর 

কচকখ কদকখন পোফেস্তোনী বোফহনী এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ীকদর । ফেন্তু ত্োুঁ কদর কস শ্রেো এবাং ভোেবোসোর প্রফত্ বড় ধরকনর 

আঘোত্ আনকেন বঙ্গবীর েোকদর ফসফেেী (বীরউিম) । আর ফত্ফন অফত্ উচ  মোকপর ম ফির্ েো হওয়োর েোরকণ, ত্োুঁ র 

েথোর প্রফত্বোদ েরোর সোহস েোকরো কনই । ত্োেোড়ো ম ফির্ কের ইফত্হোকস সত্য-ফমথযো ফনধযোরকণর কক্ষকত্র অবেযই গুরুত্ব 

পোকব েোকদর ফসফেেীর বিবয, নবয গ্ফেকয় উেো কেোন ম ফির্ ে কপ্রফমকের নয় ।   

২৭/৯/২০১১ ইাং ত্োফরকখ ‘তদফনে আমোর কদে’ পফত্রেোয় েনোব েোকদর ফসফেেী কেখকেন, “১৩ই ফিকসম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত 

র্োরো ঢোেোয় কথকে পোফেস্তোফনকদর কসবো-র্ত্ন েকর ১৪ই ফিকসম্বর রোকয়রবোেোর বধযভূফমকত্ হোনোদোরকদর হোকত্ েীবন 

ফদকয় সবোই েহীদ ব ফেেীফব হকয় কগ্কেন, এটোত্ কত্মন বযোপোর ।  
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েহীদ ব ফেেীফবকদর র্ফদ এত্ই ব ফে থোেত্ ত্োহকে ঢোেোয় থোেকেন কেন?  

পোফেস্তোফনকদর কবত্ন ফনকয় েীফবেো ফনবযোহ েরকেন ব ফেেীফবরো । ফিকসম্বর মোকসও পোফেস্তোন সরেোকরর কবত্ন ফনকেন 

কেন?  

--- আর ১৯৭১ সোকের ১৪ই ফিকসম্বর রোেোেোর, আেবদর এবাং পোফেস্তোফন হোনোদোরকদর হোকত্ র্োরো ঢোেোয় ফনহত্ 

হকয়কেন ত্োরো দোেোে ব ফেেীফব ।”  

১৪ই ফিকসম্বর এর েহীদ ব ফেেীফবকদর দোেোে ব ফেেীফব বেোয় স্বোভোফবেভোকবই বত্য মোন প্রেকন্মর ত্রুণরো বড় ধরকনর 

আঘোত্ পোকব । এ আঘোত্ এত্ই খোরোপ হকত্ পোকর কর্, ত্োরো বত্য মোকন র্োকদরকে শ্রেোর আসকন এবাং র্োকদরকে ঘৃণোর 

আসকন বফসকয়কে, কস আসনগুকেো সকন্দহপূণয, সাংেয়পূণয হকয় র্োকব । ত্োরো সমসযোয় উপনীত্ হকব কেোনটি সঠিে? আর 

এ েনয েনোব েোকদর ফসফেেীই দোয়ী ।  

েোরণ  

ম ফির্ কের ৪০ বের পর কেন ফত্ফন এ েথোগুকেো বেকেন?  

েথোগুকেো র্ফদ ৪০ বের পূবয হকত্ই বেকত্ন, ত্কব আমোকদর বত্য মোন প্রেন্ম ব ঝকত্ পোরত্ েোরো দোেোে এবাং েোরো 

দোেোে ফেে নো?  

েনোব েোকদর ফসফেেী ৪০ বের পর মোত্র এেটি সত্য 

উচ্চোরণ েরকেন । ত্োুঁ র ফভত্কর আরও অকনে সত্য 

ে ফেকয় আকে, র্ো প্রবীণরো েোকনন ফেন্তু আমোকদর 

বত্য মোন প্রেকন্মর ত্রুণরো েোকনন নো ।  

েনোব েোকদর ফসফেেী ফে কদরীকত্ হকেও কস 

সত্যগুকেো প্রেোে েরকবন?  

কর্কহত্  েনোব েোকদর ফসফেেী এেটি েঠিন সত্য 

প্রেোে েকরকেন, কসকহত্  ত্োুঁ র পথ ধকর আফম ফেে  

সত্য ত্ কে ধরব, র্ো অফবশ্বোসয মকন হকেও সত্য ।    

িঃ আহমদ েরীি ফেকেন নোফস্তে । ২৫কে মোকচয র 

পর পোফেস্তোন আফময ত্োুঁ কে খ ুঁেফেে । িঃ আহমদ েরীি ফেকেন ম সফেম েীগ্ কনত্ো ইিোহীম কহোকসকনর খ বই পফরফচত্ । 

ইিোহীম কহোকসন কনেোকম ইসেোমীর কনত্ো মওেবী িফরদ আহমকদর সোকথ িঃ আহমদ েরীকির বযোপোকর কর্োগ্োকর্োগ্ 

েকরন । মওেবী িফরদ আহমদ পোে আফমযর সোকথ কর্োগ্োকর্োগ্ েকর িঃ সোকহকবর ফনরোপিো ফনফিত্ েকর ঢোেো 

ফবশ্বফবদযোেকয়র বোাংেো ফবভোকগ্ ফনকয় কগ্কেন । কসখোকন প্রকিসর ম ফনর কচৌধূরী, িঃ েোেী দীন কমোহোম্মদ ও িঃ নীফেমো 

ইিোফহম বসো ফেকেন । ত্খন ত্োুঁ রো ফনয়ফমত্ ইউফনভোফসযটিকত্ আসো-র্োওয়ো েরকত্ন এবাং ক্লোস ফনকত্ন । (ত্থয সূত্রঃ 

আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৭৮, ৫৭৯) ।  
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এ ঘটনো পফরষ্কোর েকর কদয় কর্, িঃ আহমদ েরীি, ম ফনর কচৌধূরী, নীফেমো ইিোহীম পোফেস্তোন সরেোকরর আন গ্ত্য েকর 

এবাং ফববৃফত্ ফদকয়ও স্বোধীনত্োর পর রোেোেোর হনফন, ফেন্তু ইসেোমী দেগুকেোকে এে পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী হওয়োয় 

সোরোেীবন রোেোেোকরর ফসে ফনকয় ঘ রকত্ হকে । এমনফে চোেমো রোেো ফত্রফবদ রোয় এবাং ব ে কনত্ো ফবশুেোনন্দ মহোকথকরো 

এবাং ত্োকদর অন সোরীরো পোফেস্তোকনর পকক্ষ কথকেও আে ফেন্তু ত্োকদরকে ইসেোমী দেগুকেোর মত্ রোেোেোর েে 

শুনকত্ হকে নো ।    

অধযোপে ম ফনর কচৌধূরী, অধযোপে েফবর কচৌধূরী, েমকের কচৌধূরী এবাং েকণযে েোইয় ম কচৌধূরী ফেকেন পরস্পর ভোই । 

একদর মকধয েকণযে েোইয় ম কচৌধূরী অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী ফেকেন বকে ফত্ফন স্বোধীনত্োর পর আর বোাংেোকদকে 

আকসনফন, বরাং পোফেস্তোকন স্থোয়ীভোকব কথকে র্োন । আর অধযোপে ম ফনর কচৌধূরী ফবশ্বফবদযোেকয় ফনয়ফমত্ ক্লোস েরোকত্ন, 

র্ো পূকবয বেো হকয়কে এবাং অধযোপে েফবর কচৌধূরী বোাংেো এেোকিফমর ফিফে ফেকেন । দু’ভোই ফমকে অখন্ড পোফেস্তোকনর 

পকক্ষ ফববৃফত্ও ফদকয়কেন ।  

এবযোপোকর েনোব েোকদর ফসফেেী ৪/১০/২০১১ ত্োফরকখ কেকখন, “পোফেস্তোকনর পকক্ষ ঢোেোর ব ফেেীফবকদর এেফত্রে 

েকনর স্বোক্ষর । এে নম্বকর অধযোপে ম ফনর কচৌধূরী ।  

------- েোত্ীয় অধযোপে েবীর কচৌধূরীর নোমও ফেে । েোরণ ম ফির্ কের সময় কচৌধূরী বোাংেো এেোকিফমর ফিফে ফেকেন 

।”  

ফেন্তু আে ম ফনর কচৌধূরী, েফবর কচৌধূরী সম্মোফনত্ ফেন্তু ইসেোমী দেগুকেোর কনত্োরো সম্মোফনত্ নয় । কেন এ তদ্বত্ নীফত্? 

প্রেৃত্পকক্ষ সম্মোন বো অসম্মোন এর ফবষয়টি ম ফির্ কের পকক্ষ বো ফবপকক্ষ থোেোর েোরকণ নয় । ইসেোমী দেগুকেোর 

কনত্োরো র্ফদ দে হকত্ ‘ইসেোম’ বোদ ফদকত্ন, ত্কব হয়ত্ ‘রোেোেোর’ েকের হোত্ হকত্ রক্ষো কপকত্ন ।  

এখোকন আরও এেটি ফবষয় হে ১৪ই ফিকসম্বর ফনহত্ ব ফেেীফবকদর েনোব ফসফেেী দোেোে বকেকেন ।  

ফনহত্ বযফিকদর এভোকব দোেোে বেোটো েত্ট কু সঠিে হকয়কে?  

আে র্ফদ বোাংেোকদে ভোঙ্গোর সম্ভোবনো থোকে এবাং র্োরো বোাংেোকদে এর অখন্ডত্োয় ফবশ্বোসী হকবন, ত্োরো ফে দোেোে 

ফহকসকব ফচফহ্নত্ হকবন?  

উির র্ফদ নো হয়, ত্কব েীভোকব র্োরো অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী ফেকেন ত্োুঁ রো দোেোে হকবন?  

অবেয েনোব েোকদর ফসফেেী ভীষণভোকব রোেোেোরকদর অপেন্দ েরকত্ন । অপেন্দ েরকত্ন বকেই ১৯৭১ সোকের ১৮ই 

ফিকসম্বর এেটি েন সমোকবকে চোরেন অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসীকে কবয়কনট ফদকয় খ ফচকয় হত্যো েকরন । (ত্থযসূত্রঃ 

‘মূেধোরো ৭১’ পৃঃ ২২০, আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৮৭) ।  

কর্ কেউ You Tube এ কগ্কে ১৯৭১ এর এ দৃেয কদখকত্ পোরকবন । অধযোপে ম নীর কচৌধূরী, েহীদুেোহ েোয়সোরসহ 

অকনে ব ফেেীফব ১৪ই ফিকসম্বর েহীদ হন । বড়ই আিকর্যর ফবষয় হে ধমযফনরকপক্ষ ও নোফস্তে ব ফেেীফবরো এ 

হত্যোেোকন্ডর দোয়-দোফয়ত্ব চোফপকয় ফদকেন ইসেোমপফন্থ দেগুকেোর উপর । ফেন্তু প্রশ্ন হে ইসেোমী দেগুকেো এ েোে 

েরকব কেন? অকনে ব ফেেীফব পোফেকয় ফগ্কয় ম ফির্ ে েরকেন ফেন্তু ১৪ই ফিকসম্বকরর েহীদ ব ফেেীফবরো নো পোফেকয় 
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পোফেস্তোকনর অখন্ডত্োর পকক্ষ ফববৃফত্ ফদকয়কেন, েোে েকরকেন এবাং ইসেোমী দেগুকেোও এেই েোে েকরকে । ত্কব 

ইসেোমী দেগুকেো র্োকদর সোকথ নয় মোস েোে েকরকে, ত্োকদরকে কেন হত্যো েরকব? 

প্রচফেত্ েথো হে, ব ফেেীফবকদর ধকর আনো হয় এবাং ১৪ই ফিকসম্বর হত্যো েরো হয় । একক্ষকত্র অধযোপে ম নীর কচৌধূরীকে 

ধকর আনো হে, কেন ত্োুঁ র ভোই েবীর কচৌধূরীকে ধকর আনো হে নো? ম নীর কচৌধূরীকে ধকর আনোর পর ত্োুঁ র অপর ভোই 

পোফেস্তোন আফমযর েকণযে েোইয় ম কচৌধূরী এেটি কিোন েরকেই কত্ো ম নীর কচৌধূরী কবুঁকচ কর্কত্ন । েোরণ অখন্ড 

পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী েকণযে েোইয় ম কচৌধূরী পোফেস্তোন আফমযকত্ প্রভোবেোেী ফেকেন । ত্োেোড়ো কস সময় েযোকেন নোকসর 

বোরীর সোকথ ম নীর কচৌধূরীর পোফরবোফরে সম্পেয  ফেে । ম ফনর কচৌধূরীর ভোই েমকের কচৌধূরী েযোকেন বোরীকে ফনকয় সৃ্মফত্ 

েথোমূেে ফনবন্ধ ‘মোই কিন্ড েযোকেন নোকসর বোরী’ ফেকখন । এ কথকেই কচৌধূরী পফরবোকরর সোকথ পোফেস্তোন আফমযর কর্ 

মধ র সম্পেয  ফেে, ত্ো ব ঝো র্োয় । ত্োই এটো ফবশ্বোস েরো েঠিন ম নীর কচৌধূরী পোে আফমযর হোকত্ ফনহত্ হকয়কেন । ত্োহকে 

ফে অধযোপে ম নীর কচৌধূরীকে এমন কেোন কশ্রণী হত্যো েকরকে, র্োরো হকে পোে বোফহনী এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ী রোেোেোর 

-আেবদকরর ফবপরীত্ েফি? এ প্রশ্নগুকেোর উির বড়ই েটিে । আর এ েনযই প্রকয়োেন ফেে ‘ব ফেেীফব হত্যোেোকন্ডর’ 

ত্দন্ত এবাং ফবচোর । ফেন্তু বড়ই দূভোগ্যয আমোকদর, এ কদকে ইসেোমী দেগুকেোর েন্ম হকয়কে সমস্ত পোপ ঘোকড় কনয়োর 

েনয এবাং ত্োকদর ঘোকড় সব পোকপর কবোঝো চোফপকয় ফদকয় আমরো দোফয়ত্ব কেষ েকরফে, ফেন্তু ৪০ বেকরও ‘ব ফেেীফব 

হত্যোেোকন্ডর’ ত্দন্ত এবাং ফবচোর েরেোম নো ।  

 

১৪ই মিদসম্বর আর একজন পমরমিত বুমেজীমব শহীদুল্লাহ কায়সার শহীে 

হদলন । ত্োুঁ র কখোুঁ ে ফনকত্ ফগ্কয় কেোট ভোই েফহর রোয়হোন ১৯৭২ সোকের ৩০কে 

েোন য়োফর ফনকখোুঁ ে হন । এগুকেোরও দোয়-দোফয়ত্ব ইসেোফম দেগুকেোর উপর পকরকে । 

কর্কহত্  বত্য মোকন অনয কেোন ইসেোমী দে েফিেোেী পফেেকন কনই কসকহত্  

েোমোয়োত্কে এেেভোকব ঘোত্কের দোফয়ত্ব ফনকত্ হকয়কে । ফেন্তু প্রশ্ন হে ইসেোমী 

দেগুকেো বো েোমোয়োত্ কেন এ েোে েরকব? েোরণ র্োরো মোরো ফগ্কয়কেন, ত্োকদর সোকথ 

েোমোয়োকত্র এেটি ফবষকয় ফমে আকে । ত্ো হে ম ফির্ কের পকক্ষর েফিকদর ফনেট ত্োরো 

উভয়ই দোেোে ।  

অবেয কেউ প্রশ্ন ত্ েকত্ পোকরন,  

েোকদর ফসফেেী বেকেন বকেই ফে সবোই দোেোে হকয় কগ্কেন?  

প্রশ্নটি অত্যন্ত কর্ৌফিে । ত্োই কদখকত্ হকব, অনয কেউ ফেে  বকেকেন ফেনো?  

এ বযোপোকর আফম বেব, অনয কেউ ফেে  বকেকেন ফেনো, ত্ো নো কদকখ এটো কদখো সবকচকয় ভোে হকব কেখ ম ফেব র 

রহমোন ত্োুঁ কদর সম্পকেয  েী মকন েরকত্ন?  
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েহীদুেোহ েোয়সোর, েফহর রোয়হোন েহীদ হওয়োর পর ত্োকদর বড় কবোন নোফিসো েবীর েহীদ ব ফেেীফবকদর হত্যোেোরীকদর 

ফবচোকরর দোবীকত্ এেটি পফরষদ গ্েন েকরন । এ পফরষদ কেখ ম ফেব র রহমোকনর ফনেট ফবচোকরর দোবীকত্ কগ্কে ফত্ফন েী 

মন্তবয েকরকেন, ত্ো আওয়োফমেীকগ্র ১৯৯৬ সোকের ফনবযোফচত্ এম, ফপ পোন্নো েোয়সোর (েহীদুেোহ েোয়সোকরর স্ত্রী ) ত্োুঁ র 

‘ম ফির্ েঃ আকগ্ ও পকর’ বইকয়র ১৬৩ পৃিোয় ফেকখকেন, “অকনকে ত্ দোেোেী েকর মকরকে ।”  

 

কেখ ম ফেব র রহমোন দোেোে বেকেন, েোকদর ফসফেেীও দোেোে বেকেন, এরপরও ত্োুঁ রো দোেোে ফহকসকব পফরফচত্ হকেন 

নো, ফেন্তু এেই েোে েকর ইসেোমী দেগুকেো হে দোেোে । ব ফেেীফবকদর দোেোে বেো হে । ফেন্তু ত্োুঁ রো ত্ মোন ষ ফেকেন । 

ত্োহকে কেন ত্োুঁ কদর ফবনোফবচোকর মরকত্ হে?  

র্ফদ ফবচোর েকর মোরো হত্, ত্োহকে েোকরো কেোন দুঃখকবোধ থোেত্ নো । ত্োুঁ কদরকে অনযোয়ভোকব হত্যো েরো হে, ফেন্তু 

কেোন ত্দন্ত েফমটিও গ্েন েরো হে নো?  

কেন েরো হে নো?  

েোরণ এেটোই । র্ফদ েরো হত্, ত্োহকে এ হত্যোর দোয়-দোফয়ত্ব ইসেোমী দেগুকেো ফবকেষেকর েোমোয়োকত্র উপর চোপোকনো 

কর্ত্ নো, এমনফে সম্ভবত্ পোে বোফহনীও করহোই কপত্ । এ বযোপোকর ম ফনর কচৌধূরীর ঘটনোটি আকেোচনো হকয়কে ।  

 

েফহর রোয়হোকনর ঘটনোটি আকেোচনো েরকে সকচত্ন পোেে ফবষয়টি ব ঝকত্ পোরকবন । এ 

ঘটনোটির ত্থযগুকেো ফবফভন্ন বইগুকেোকত্ আকে । আফম এত্ বইকয়র উদোহরণ নো ফদকয় শুধ মোত্র 

ত্োুঁ কদর পোফরবোফরে উৎস হকত্ ত্থয কদব । এেনয েফহর রোয়হোকনর বড় ভোইকয়র স্ত্রী পোন্নো 

েোয়সোকরর ‘ম ফির্ েঃ আকগ্ ও পকর’ বইটি কবকে ফনকয়ফে । র্ফদও পফরবোরটি মকন েকর 

হত্যোেোকন্ডর সোকথ রোেোেোর - আেবদর েফড়ত্, ফেন্তু ত্োুঁ কদর বণযনোগুকেো অনয েথো বকে ।  

কর্মন ১৫৬ পৃিোয় বেো হকয়কে, “৩০কে েোন য়োফর (১৯৭২) সেোে । এেটো কিোন এে । 

কিোনটো আমোর (পোন্নো েোয়সোর) ঘকর ফেে বকে আফম ধরেোম ।  

----কমেদোকে (েফহর রোয়হোন) কিকে ফদেোম । েথো কেষ েকর আমোর পোকে একস দোুঁ ড়োে । ত্োফেকয় কদখেোম ওর 

ম খটো উজ্জ্বে কদখোকে ।  

----কে কিোন েকরকে? ভোবী, বড়দোর (েহীদুেোহ েোয়সোর) কখোুঁ ে পোওয়ো কগ্কে । মীরপ করর ১২ নম্বর কসেেকন এেটি 

বোড়ীকত্ বন্দী হকয় আকে । আফম এখনই কবর হব । ফবেোকের মকধয বড়দোকে ফনকয় আসব ।”  

েকথোপেথন হকত্ পফরষ্কোর কর্, কিোনটো কেোন অপফরফচত্ েোয়গ্ো হকত্ আকসফন বরাং একসফেে পফরফচত্ েোয়গ্ো হকত্, 

ত্োই েফহর রোয়হোন সাংবোদটি ফবশ্বোস েকর উৎি ে হকয়ফেকেন । অত্এব এটো পফরষ্কোর কর্, রোেোেোর -আেবদররো েফহর 

রোয়হোনকে কিকে ফনকয় র্োয়ফন ।  
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এরপর ১৫৭ পৃিোয় বেো হকয়কে, “দুপ র গ্ফড়কয় ফবকেে গ্ফড়কয় সন্ধযো হকয় কগ্ে । কেোন খবর পোওয়ো র্োকে নো ।  

----মীরপ র আফময কচেকপোকস্টর নোম্বোর কর্োগ্োড় েকর কিোন েরেোম কসখোকন । েত্য বযরত্ অফিসোকরর সকঙ্গ েথো 

বেকত্ই উফন বেকেন - েফহর রোয়হোন ফভত্কর আকেন । আপনোরো কেোন ফচন্তো েরকবন নো ।”  

অত্এব একেবোকর ১০০% ফনফিত্ হওয়ো কগ্ে কর্, েফহর রোয়হোন আফমযর ত্েোবধোকন ফেকেন । আর কস সময় ভোরত্ীয় 

আফমযরো ফেে । এরপর এেই পৃিোয় বেো হকয়কে, “র্োরো বোসো কথকে ওর সকঙ্গ ফগ্কয়ফেে ত্োরো (েোহফরয়োর েবীরও ফেকেন) 

সবোই ফিকর এে সন্ধযোর পকর ।  

----বোসো কথকে র্োরো ফগ্কয়ফেে ত্োরো কমেদোর সকঙ্গ কভত্কর র্োবোর অন মফত্ পোয়ফন । কচেকপোকস্ট ওকদর বকস থোেকত্ 

হকয়কে । সোরোফদর কসখোকন বকস কথকে কভত্র কথকে কেোন খবর আসকে নো কদকখ ওরো ফিকর একসকে ।”  

এ কথকে ব ঝো কগ্ে কর্, এেোেটি সাংরফক্ষত্ এেোেো । সবোই প্রকবে েরকত্ পোকর নো ।  

এরপর বেো হকয়কে, “বোরবোর কিোকন কচষ্টো েকর রোত্ প্রোয় এগ্োকরোটোর ফদকে কিোকন পোওয়ো কগ্ে । েত্য বযরত্ অফিসোর 

অত্যন্ত দুঃকখর সকঙ্গ েোনোে মীরপ র ১২ নোম্বোকর কসেেকন ফবহোরীকদর সকঙ্গ সরোসফর গুফে ফবফনময় হকয়কে । ত্োকত্ ফেে  

প ফেে অফিসোরসহ েফহর রোয়হোনও ফনকখোুঁ ে ।”  

সকচত্ন পোেে েত্য বযরত্ অফিসোকরর বিবয ফে ফবশ্বোস েরো র্োয়?  

র্ফদ ফবশ্বোস েরকত্ হয়, ত্কব বেকত্ হকব বত্য মোকন ক্রসিোয়োকরর কর্ েোফহনী RAB বণযনো েকর, ত্ো অবেযই ফবশ্বোস 

েরকত্ হকব ।  

১৯৭১ সোকের ১৬ই ফিকসম্বর এর পর রোেোেোর-আেবদর ত্োকদর প্রোণ ফনকয় পোফেকয় বোুঁ চোর কচষ্টো েরফেে । ত্োরো সোধোরণ 

বোঙ্গোেীকদর মকধয ফমেকত্ কপকরফেে । ফবহোরীকদর অবস্থো হকয়ফেে সবকচকয় নোে ে । এরো কবকচুঁ  ফেে করিক্রস এবাং ফেে  

আন্তেয োফত্ে সাংস্থোর সহোয়ত্োয় । সোরো ঢোেো ভোরত্ীয় আফময, ম ফিবোফহনী এবাং ম ফেব বোফহনীর ফনয়ন্ত্রকণ ।  

ত্োহকে েীভোকব ফনরস্ত্র ফবহোরীরো ভোরত্ীয় আফমযর উপফস্থফত্কত্ ফেে  প ফেে অফিসোরসহ েফহর রোয়হোনকে ফনকয় কগ্ে? 

 আর ফনকখোুঁ ে প ফেে অফিসোরকদর নোমই বো ফে ফেে?  

সফত্যই র্ফদ ১৯৭২ সোকের ৩০কে েোন য়োফর ফবহোরীরো েনফপ্রয় বযফিত্ব েফহর রোয়হোনকে হত্যো েকর থোকে, ত্কব কস 

সময় বোঙ্গোেী েনগ্কণর কক্ষোভ হকত্ মীরপ করর এেেনও ফবহোরী রক্ষো কপত্ নো । েফহর রোয়হোন কেন হত্যোর ফেেোর 

হকেন?  

এ বযোপোকর ১৫৯ পৃিোয় বেো হকয়কে, “মোকঝ মোকঝ প্রশ্ন েোকগ্, সোাংবোফদে সকম্মেকন কমেদো বকেফেে, ‘সময় একে 

সবোর ম কখোে খ কে কদব ।’ - এ েথোই ফে ওর েনয েোে হকয় কগ্ে?”  

এখোকন েফহর রোয়হোন েোকদর ম কখোে খ েোর েথো বকেকেন? ফনঃসকন্দকহ েোমোয়োত্, ম সফেম েীগ্, কনেোকম ইসেোমী 

দেগুকেোর কনত্োকদর নয় । েোরণ র্ কে পরোফেত্ েফি ফনফন্দত্, ফধেৃত্ হয় । পরোফেত্রো ত্োকদর সোমোফেে মর্যোদো হোফরকয় 

কিকে । এ মর্যোদো চকে র্োয় ফবেয়ীকদর ফনেট । ইফত্মকধয পরোফেত্ েফির উপর ৩০ েক্ষ কেোে হত্যো, ব ফেেীফব হত্যো, 

আড়োই েক্ষ নোরী ধষযণ এবাং সম্পদ ে ণ্ঠকনর দোমী দোমী অফভকর্োগ্ প্রমোণ েোড়োই প্রমোফণত্ হকয় ফগ্কয়কে । ত্োই প্রোিন 
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গ্ভণযর ম কনম খোুঁ ন, মওেভী িফরদ আহমদ এর মত্ কনত্োসহ অকনে অখন্ড পোফেস্তোন ফবশ্বোসীকদরকে পকথ-ঘোকট 

মরকত্ হকয়কে । েোরণ এরো মোন ষ নয়, এরো ঘোত্ে । ত্োই ঘোত্েকদর ম কখোে খ েোর প্রকয়োেন পকড় নো । ম কখোে ত্ 

ত্োকদরই কখোেো হয়, র্োরো মর্যদোর অফধেোরী হকয়কে, ফেন্তু প্রেৃত্পকক্ষ কস ত্োর অফধেোরী নয় । র্ফদ এ ফবকেষণ সঠিে 

হয়, ত্কব র্োরো মর্যদোর অফধেোরী হকয়কে ত্োরো ম ফির্ কের পকক্ষর নো ফবপকক্ষর েফির? আর এ ম কখোেধোরী বযফিরোই 

েফহর রোয়হোনকে হত্যো েকরফেে ।  

অবেয পোন্নো েোয়সোর ১৫৯ পৃিোয় ম কখোেধোরীকদর পফরচয় পফরষ্কোর েকরকেন । ফত্ফন বকেকেন, “দু-ফত্ন ফদন পর কদখো 

কগ্ে কমেদোর মফরস অক্সকিোিয  গ্োফড়টো ম ফির্ েোর ফেে  কেকে চোেোকে । হোইকেোকটয র েোকে একদরকে গ্োফড়টোসহ 

ধরোও হে । ওরো বকেফেে গ্োফড়টো নোফে ওরো ফমরপ করর কেোন এে েোয়গ্োয় কপকয়ফেে । ফেন্তু গ্োফড়টো আর কিরত্ 

পোওয়ো র্োয়ফন ।”  

সকচত্ন পোেে, এরপরও ফে বেকত্ হকব, ব ফেেীফব হত্যোেোকন্ডর সোকথ এ কদকের ইসেোমীদেগুকেো েফড়ত্ ফেে?  
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তাহদল ৭১ এর ১৪ই মিদসম্বর বুমেজীমবদের কারা হতযা কদরমছল?  

কর্কহত্  কেোন ত্দন্ত হয়ফন কসকহত্  অকনেগুকেো ফবষকয়র উপর সকন্দহ থোেকত্ পোকর । প্রথম সকন্দহ হে পোে বোফহনী 

এবাং ত্োকদর সহকর্োগ্ী রোেোেোর - আেবদর ।  

এ বযোপোকর কস সমকয়র পোফেস্তোনী কেনোকরে রোও িরমোন আেী ত্োুঁ র বই ‘বোাংেোকদকের েন্ম’ এর ১৯৭ পৃিোয় বকেকেন, 

“১০ই ফিকসম্বর সূর্যোকস্তর সময় ঢোেোর েমোন্ডোর কমের কেনোকরে েোমকেদ আমোকে ত্োর ধোনমফন্ডর ফপেখোনোস্থ 

অফিকস আসকত্ বেকেন ।  

----ফত্ফন আমোকে বেকেন, ফবরোট সাংখযে ব ফেেীফব এবাং অনযোনয গুরুত্বপূণয বযফিকে কগ্রিত্োর েরোর েনয এেটি 

আকদে ফত্ফন কপকয়কেন । আফম বেেোম কেন েী েনয? এটো এ ধরকনর েোে েরোর সময় নয় । েোমকেদ বেকেন েথোটি 

ফনয়োেীকে বেকবন ।  

---- ফনয়োেী আমোর মত্োমত্ েোনকত্ চোইকেন । আফম বেেোম এখন কসই সময় কনই ।  

---দয়ো েকর আর েোউকে কগ্রিত্োর েরকবন নো । ফত্ফন সম্মত্ হকেন ।  

---- সম্ভবত্ ত্োকদরকে এমন কেোথোও বন্দী েরো হকয়ফেে, র্োর প্রহোরোয় ফনকয়োফেত্ ফেে ম েোফহদরো । আত্মসমপযকণর পর 

কেোর বো ঢোেো গ্যোফরসকন েমোন্ডোররো ত্োকদর ওপর ফনয়ন্ত্রণ হোফরকয় কিকেফেকেন এবাং ত্োরো (ম েোফহদ) ম ফিবোফহনীর 

ভকয় পোফেকয় ফগ্কয়ফেে ।  

---পোফেস্তোন আফমযকে দুনযোম কদয়োর উকেকেয ম ফিবোফহনী ফোংবো ইফন্ডয়োন আফমযও বন্দী বযফিকদর হত্যো েকর থোেকত্ 

পোকর ।”  

র্ফদ িরমোন আেীর বিবয সঠিে হয়, ত্কব বেো র্োয় কর্, ব ফেেীফবকদর হত্যো পোফেস্তোন আফময বো ম েোফহদরো েকর নোই । 

বরাং নয় মোস পোফেস্তোন আফমযর সহকর্োগ্ীত্োয় থোেোয় ম ফিবোফহনীর ক্র ে সদসয বো বোমধোরোর ব ফেেীফবকদর ধ্বাংকসর েনয 

ভোরত্ীয় আফমযও হত্যো েরকত্ পোকর ।  

ফেন্তু িরমোন আেীর বিবয সঠিে হকব এমন ফনিয়ত্ো কেোথোয়?  

ফত্ফনকত্ো ফনকেকদর পকক্ষ সোিোই গ্োইকবন । প্রশ্ন হে কেন ব ফেেীফবকদর ধকর আনো হে?  

এখন ‘এ ধরকনর েোে েরোর সময় নয়’ বেকত্ ফত্ফন (িরমোন আেী) েী ব ঝোকনোর কচষ্টো েকরকেন?  

এর অথয এটিও হকত্ পোকর, ‘এরো নয় মোস আমোকদরকে সহোয়ত্ো েরকে েী হকব, প্রেৃত্পকক্ষ এরোই ত্রুণ েোত্রকদরকে 

পোফেস্তোন ফবকরোধী বোফনকয়কে । অত্এব র্োওয়োর আকগ্ একদরকে কেষ েকর র্োওয়োটোই ভোে ।’ আবোর এমন অথযও হকত্ 

পোকর, ‘েহকরর অবস্থো নোে ে, কর্ কেোন সময় ম ফিবোফহনীর হোকত্ এরো মোরো কর্কত্ পোকর, এবাং কদোষ আমোকদর উপকর 

র্োকব, অত্এব ফনরোপিোর েনয একদরকে কগ্রিত্োর েরো হে । ফেন্তু এখনও এ েোকের সময় হয়ফন ।’ র্ফদ র্ েবন্দী রোও 

িরমোন আেী, কেনোকরে েোমকেদ, কেনোকরে ফনয়োেীকে এ সমস্ত বযোপোকর ফেজ্ঞোসোবোদ েরো হত্, ত্কব প্রেৃত্ সত্য 

কবফরকয় আসত্ ।  
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বড়ই দূভয োগ্য আমোকদর কর্, ৭১এর পর পোফেস্তোন, কসখোকন কথকে র্োওয়ো বোঙ্গোেী ফবচোরপফত্ হোম দুর রহমোকনর মোধযকম 

১৪ই ফিকসম্বর হত্যোেোকন্ডর ত্দন্ত েকর কেনোকরেকদর ফনকদয োষ কঘোষণো েকর, ফেন্তু আমরো কেোন এে অদৃেয েফির 

বকে ত্দকন্তর বযবস্থো েরকত্ পোরেোম নো । ১৪ই ফিকসম্বর ব ফেেীফব হত্যো ফদবস বেো হয় । ফেন্তু এ সমস্ত ব ফেেীফবকদর 

১৪ই ফিকসম্বর হত্যো েরো হকয়কে এর কেোন প্রমোণ কনই । কর্কহত্  ত্োুঁ কদর েোে রোকয়রবোেোর বধযভূফমকত্ ১৮ই ফিকসম্বর 

সেোকে পোওয়ো ফগ্কয়কে, কসকহত্  ধকর কনয়ো কর্কত্ পোকর ব ফেেীফবকদর হত্যো ১৭ই ফিকসম্বর ফদবোগ্ত্ রোকত্ হকয়কে । 

কর্কহত্  পোফেস্তোন বোফহনী ১৬ই ফিকসম্বর ফবকেকে আত্মসমপযণ েকরকে কসকহত্  ফবকেে হকত্ই ঢোেোর ফনয়ন্ত্রণ ভোরত্ীয় 

বোফহনী, ম ফিবোফহনী, ম ফেব বোফহনী ও েোকদরীয়ো বোফহনীর হোকত্ চকে র্োয় । ত্োই ১৭ই ফিকসম্বর ফদবোগ্ত্ রোকত্ পোফেস্তোফন 

কসনো বো রোেোেোর-আেবদর ফদকয় হত্যোেোন্ড েত্ট কু সম্ভব, ত্ো কভকব কদখবোর ফবষয় । ত্োেোড়ো ৯ই ফিকসম্বর হকত্ ব ঝো 

র্োকে কর্, পোেবোফহনী আত্মসমপযণ েরকব এবাং এ বযোপোকর আকেোচনো শুরু হকয় ফগ্কয়কে, এ পফরফস্থফত্কত্ ব ফেেীফবকদর 

হত্যো েকর কেকনভো েনকভনেন োংঘকনর দোকয় ফবচোকরর সম্ম খীন হওয়োর এত্বড় ঝ ুঁ ফে পোে বোফহনীর কেনোকরেরো 

কেন কনকবন? র্ফদ বেো কর্ত্, কেনোকরেকদর পোফেকয় র্োওয়োর অকনে পথ ফেে, ত্োহকে হয়ত্ বেো কর্ত্ পোেোকনোর 

আকগ্ ত্োরো ত্োকদর আকক্রোে ফমটিকয়কে । ফেন্তু অবরুে কেনোকরেকদর পোেোকনোর কেোন স কর্োগ্ ফেে নো । ত্োরো েোনত্ 

কেকনভো েনকভনেন অন র্োয়ী ত্োরো ফনরোপিো পোকব, কসখোকন কেকনভো েনকভনকেন োংঘন েকর ফনকেকদরকে কেন 

ঝ ুঁ ফের মকধয ত্োরো কিেকব? আর সফত্যই র্ফদ কেনোকরেরো ব ফেেীফব হত্যোর ফনকদয ে ফদকত্ন, ত্কব কেন পোফেস্তোকনর ফচর 

েত্রু ভোরত্ ত্ো প্রমোণ েকর ফবশ্বদরবোকর পোফেস্তোকনর ভোবমূফত্য কে একেবোকর নষ্ট েকর ফদে নো কেন?   

১৩ই ফিকসম্বর ভোরত্ গ্ভণযর হোউকস কবোমো বষযণ েরোয় গ্ভয ণর মোফেে ত্োর মফন্ত্রসভো ফনকয় পদত্যোগ্ েকরন এবাং সবোই 

ফনরকপক্ষ কেোন ইন্টোরেফন্টকনন্টোকে আশ্রয় কনন । রোেোেোর-আেবদররো র্খন কদখে ত্োকদর কনত্োরো েোন বোুঁ চোকনোর 

েনয ফনরকপক্ষ কেোকন আশ্রয় ফনকয়কেন এবাং পরোেয় স ফনফিত্, ত্খন ত্োরোও রোেধোনী ঢোেো কেকড় েোন-বোুঁ চোকনোর 

েনয আত্মকগ্োপন েকর । ত্োহকে রোেোেোর-আেবদররো েীভোকব ১৭ই ফিকসম্বর ফদবোগ্ত্ রোকত্ ব ফেেীফবকদর হত্যো 

েরকত্ পোকর? ১৩ই ফিকসম্বর ভোরত্ গ্ভণযর হোউকস কবোমো বষযণ েরোয় গ্ভয ণর মোফেে ত্োর মফন্ত্রসভো ফনকয় পদত্যোগ্ 

েকরন এবাং সবোই ফনরকপক্ষ কেোন ইন্টোরেফন্টকনন্টোকে আশ্রয় কনন । রোেোেোর-আেবদররো র্খন কদখে ত্োকদর কনত্োরো 

েোন বোুঁ চোকনোর েনয ফনরকপক্ষ কেোকন আশ্রয় ফনকয়কেন এবাং পরোেয় স ফনফিত্, ত্খন ত্োরোও রোেধোনী ঢোেো কেকড় 

েোন-বোুঁ চোকনোর েনয আত্মকগ্োপন েকর । ত্োহকে রোেোেোর -আেবদররো েীভোকব ১৭ই ফিকসম্বর ফদবোগ্ত্ রোকত্ 

ব ফেেীফবকদর হত্যো েরকত্ পোকর? 

ম ফিবোফহনী বো ম ফেব বোফহনীও ব ফেেীফবকদর হত্যো েরকত্ পোকর । েোরণ র্োরো হত্যোর ফেেোর হকয়কেন, ত্োরো নয় মোস 

পোফেস্তোন সরেোকরর কবত্ন-ভোত্ো ফনকয়কেন, এমনফে পোফেস্তোকনর পকক্ষ ফববৃফত্ও ফদকয়কেন এবাং একদর অকনকেও 

ফবফভন্ন ধরকনর আফথযে স ফবধোও কপকয়কেন । ত্োই ম ফিবোফহনী বো ম ফেব বোফহনীর সদসযকদর ব ফেেীফবকদর প্রফত্ আকক্রোে 

থোেকত্ পোকর । কর্মন ত্োরো হত্যো েকরফেে প্রোিন গ্ভণযর কমোনোকয়ম খোন, মওেভী িফরদ আহমদসহ অকনেকে । 

ত্কব এখোকন এেটি কমৌফেে পোথযেয হে, কমোনোকয়ম খোন, মওেভী িফরদ আহমদ এরো মকন-প্রোকণ অখন্ড পোফেস্তোকন 

ফবশ্বোসী ফেকেন ফেন্তু েহীদ ব ফেেীফবকদর অকনকেই মকন-প্রোকণ অখন্ড পোফেস্তোকন ফবশ্বোসী ফেকেন নো, ত্োরো স্বোধীন 

বোাংেোকদকে ফবশ্বোসী ফেকেন, ফেন্তু কেোন ধরকনর ঝ ুঁ ফে ফনকত্ আগ্রহী ফেকেন নো । ত্োহকে ম ফিবোফহনী বো ম ফেব বোফহনী 

ত্োকদরকে হত্যো েরকব কেন? ত্কব এটো ঠিে, কর্ সমস্ত ব ফেেীফব েহীদ হকয়কেন, ত্োরো বোমধোরোর ফেকেন । আমোকদর 

ম ফিবোফহনীকত্ সোধোরণ কশ্রণীর কেোকেরো েোড়োও বোমধোরোর েোত্র ও ত্রুণরো ফেে । অবেযই েোত্রেীকগ্র কেকেরোও 

ম ফিবোফহনীকত্ ফেে । প্রবোসী সরেোকরর প্রধোনমফন্ত্র ফেকেন েনোব ত্োেউফেন আহমদ । ত্োেউফেও বোমধোরোর কেোে 
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ফেকেন । বোাংেোকদে স্বোধীন হকে এবাং কনতৃ্ত্ব বোমধোরোর হোকত্ চকে আসকে পফিবকঙ্গর বোম সরেোকরর সোকথ 

বোাংেোকদকের বোমকদর ফমেন ভোরকত্র েোত্ীয় স্বোকথযর অনকূে হকব নো মকন েকর ভোরকত্র োংকগ্রস সরেোর শুধ মোত্র 

েোত্রেীকগ্র মোধযকম ম ফেব বোফহনী গ্েন েকর । েোরণ বোাংেোকদে স্বোধীন হকে এবাং শুধ মোত্র ম ফিবোফহনীর হোকত্ অস্ত্র 

থোেকে ক্ষমত্ো বোমকদর হোকত্ চকে র্োবোর সম্ভোবনো কবফে ফেে । ত্োেোড়ো ম ফিবোফহনীর ফবেল্প ম ফেব বোফহনী তত্ফর েকর 

নত্ ন স্বোধীন কদকে ফবকভদ সৃফষ্ট েরকত্ পোরকে ভোরত্ীয়কদর ফনয়ন্ত্রণ বেোয় রোখো সহে হকব । ভোরকত্র এ কূট-

কেৌেকের েোরকণ ম ফেব বোফহনীর সোকথ প্রবোসী সরেোর এবাং ম ফিবোফহনীর সাংঘোত্ ফদন ফদন বৃফে পোফেে । এমনফে 

ম ফেব বোফহনী েতৃ্য ে এে বযফিকে পোেোকনো হকয়ফেে প্রধোনমফন্ত্র ত্োেউফেনকে হত্যো েরোর েনয । (স্বোধীনত্ো সাংগ্রোকম 

আওয়োফমেীকগ্র ভূফমেো, পৃঃ ২৪৭, মূেধোরো, পৃঃ ১৩৩) ।  

অত্এব অসম্ভব ফেে  নয় কেখ ম ফেব র রহমোন বন্দী থোেোর েোরকণ স্বোধীনত্োর পর ত্োেউফেকনর হোত্ র্োকত্ েফিেোেী 

নো হয়, কস েনয ম ফেব বোফহনী েতৃ্য ে এ সমস্ত বোমধোরোর ব ফেেীফবকদর হত্যো েরো হকত্ পোকর । ত্োেোড়ো ম ফিবোফহনীর 

সদসযরোও সকন্দকহর বোইকর নন । েোরণ িঃ নীফেমো ইিোহীম এর ভোষযমকত্ ম ফির্ কের কেকষর ফদকে ম ফিবোফহনীর 

কেকেরো অধযোপে ম ফনর কচৌধূরীকে ফবফভন্ন ধরকনর হুমফে ফদফেে । (ত্থযসূত্রঃ আত্মঘোত্ী রোেনীফত্র ফত্নেোে, ২য় খন্ড, 

পৃঃ ৫৬৮) ।   

ব ফেেীফবকদর হত্যোর ফপেকন ভোরত্ীয় কগ্োকয়ন্দ সাংস্থো RAW ভূফমেো থোেোর সম্ভোবনো কবফে । েোরণ ভোরকত্র 

েোত্ীয়ত্োবোদী োংকগ্রস সরেোর কেোনভোকবই চোইকব নো স্বোধীন বোাংেোকদকে বোমধোরোর সরেোর প্রফত্ফিত্ হউে ।  

িরমোন আেী বকেকেন, “পোফেস্তোন আফমযকে দুনযোম কদয়োর উকেকেয ইফন্ডয়োন আফমযও বন্দী বযফিকদর হত্যো েকর 

থোেকত্ পোকর ।”  

অসম্ভব ফেে  নয় বিবযটি সঠিে হকত্ পোকর । েোরণ ৭১ এ ভোরত্ীয় বোফহনী পোে বোফহনীকে বদনোম কদয়োর েনয 

পফরেফল্পত্ভোকব বোঙ্গোেী হত্যো েকরফেে ।  

এ বযোপোকর ম ফির্ কে প্রবোসী সরেোর েতৃ্য ে গ্ঠিত্ র্ ব ফেফবকরর মহোপফরচোেে এস আর মীেয ো বকেকেন, “আফম (এস 

আর মীেয ো) সীমোন্ত অফত্ক্রম েকর প্রথকম ইসেোমপূকর ত্োকদর সকঙ্গই ফেেোম ।  

---আমোর কেোট ভোইয়ও আমোর সকঙ্গই সীমোন্ত অফত্ক্রম েকরফেে । কস ওখোকনই ফেে ।  

---কদখেোম কর্ ত্োরো খ বই ক্ষ ে হকয়কে । ফেকজ্ঞস েরেোম েী হকয়কে? ওরো দুেন বেে কর্, এেেন ভোরত্ীয় 

কসনোবোফহনীর েযোকেকনর অধীকন ত্োকদর বোাংেোকদকের অভযন্তকর ফনকয় র্োওয়ো হকয়ফেে এবাং ত্োকদর নোফে েত্গুকেো 

ফনরীহ মোন ষকে হত্যো েরোর ফনকদয ে কদওয়ো হয় । অথচ ঐ কেোেগুকেো পোফেস্তোনীকদর সকঙ্গ ফেে নো বো বোাংেোকদে 

ফবকরোধী কেোন েোেও েকরফন । ওই েযোকেকনর ফনকদয কে কেোেগুকেোকে হত্যো েরো হয় । এবাং এেই সকঙ্গ ে টত্রোেও 

চোেোকনো হয় । কর্ েোরকণ আমোর ভোই এবাং ত্োর বন্ধ টি ক্ষ দ্ধ । ত্োরো েোনোকেো, বোাংেোকদকের ফনরীহ কেোেকদর মোরোর 

েনয ত্োরো র্ কে আকসফন । কস েোরকণ ত্োরো র্ কের ময়দোন কেকড় চকে একসকে । এ ঘটনো ে ন মোন কষর ফদ্বত্ীয় সিোকহর 

ফদকে ঘকট ।” (‘ম ফির্ কের পূবযোপর’ পৃঃ ৪৪) ।  
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কর্কহত্  প্রবোসী সরেোর েতৃ্য ে গ্ঠিত্ র্ ব ফেফবকরর মহোপফরচোেে এস আর মীেয ো সোক্ষয ফদকেন কর্, ভোরত্ীয়রো বোঙ্গোেী 

হত্যো েকরফেে, কসকহত্  ১৭ই ফিকসম্বর ফদবোগ্ত্ রোকত্ ব ফেেীফবকদর হত্যো েরো ত্োকদর পকক্ষ অসম্ভব ফেে  ফেে নো । 

েোরণ কস সময় সোরো ঢোেো েহর ভোরত্ীয়কদর ফনয়ন্ত্রকণ ফেে । ব ফেেীফব হত্যোেোকন্ডর ফবচোর ফনকয় সবকচকয় কবফে েথো 

বকেন ধমযফনরকপক্ষ ও নোফস্তেত্োবোদী ব ফেেীফবরো । এই ব ফেেীফবরোই প্রফত্ফিত্ েকরকেন ১৪ই ফিকসম্বর হে ব ফেেীফব 

হত্যো ফদবস । ফেন্তু রোকয়র বোেোর বধযভূফমকত্েহীদ ব ফেেীফবকদর েোে পোওয়ো ফগ্কয়কে ১৮ই ফিকসম্বর । (ত্থযসূত্রঃ 

‘মূেধোরো’, মঈদুে হোসোন, পৃঃ ২১৯) ।  

অথযোৎ ব ফেেীফবরো মোরো ফগ্কয়কেন ১৭ই ফিকসম্বর ফদকন বো ফদবোগ্ত্ রোকত্ । কর্ সমস্ত ব ফেেীফব ১৭ই ফিকসম্বর ফদবোগ্ত্ 

রোকত্ মৃত্ যবরণ েকরকেন, কেন ত্োকদর মৃত্ যফদন ৩ফদন এফগ্কয় আনো হে? এটো ফে এেনযই কর্, ১৬ই ফিকসম্বর হকত্ 

ঢোেোয় পোে বোফহনী ও রোেোেোরকদর কেোন ফনয়ন্ত্রণ ফেে নো? বরাং ফনয়ন্ত্রণ ফেে ভোরত্ীয় বোফহনী, ম ফিবোফহনী, েোকদরীয়ো 

বোফহনী ও ম ফেব বোফহনীর হোকত্ । ১৬ই ফিকসম্বর পোে বোফহনী হে বন্দী এবাং ১০ই ফিকসম্বর হকত্ রোেোেোররো পেোয়ন 

শুরু েকর কদয় । এসমস্ত ব ফেেীফবরো ফবচোকরর চোইকত্ বরাং কবফে পেন্দ েকরন হত্যোর দোয়-দোফয়ত্ব েীভোকব 

ইসেোমপফন্থকদর ঘোকড় চোপোকনো র্োয় । ৭২ হকত্ ৭৫, ৯৬ হকত্ ২০০১ এবাং বত্য মোকন এ সমস্ত ব ফেেীফবকদর পেকন্দর 

সরেোর থোেো অবস্থোয় ত্োরো সরেোফরভোকব কেোন ত্দন্ত েফমটি গ্েন েকরফন । ত্োরো কগ্োেোম আর্কমর েনয গ্ণআদোেত্ 

গ্েন েকরফেকেন । ফেন্তু ইয়োহইয়ো, ভ কট্টো, টিক্কো খোন, িরমোন আেী বো ফনয়োেীকদর েনয কেোন গ্ণআদোেত্ গ্েন 

েকরনফন । ত্োরো কগ্োেোম আর্কমর প্রত্ীফে ফবচোর েরকত্ চোইফেকেন ফেন্তু প্রত্ীফে ফবচোর েকরনফন, র্োরো ঐ সময় মূে 

দোফয়কত্ব ফেে । ত্োরো েখনও ভোরত্ীয় আফমযকদর ে ন্ঠন ও হত্যোেোন্ড ফনকয় প্রশ্ন ত্ কেনফন । েোরণ ত্োরো সত্য উদঘোটকনর 

কচকয় কবফে পেন্দ েকরন ইসেোমী দেগুকেোকে কদোষোরপ েরো র্োকত্ ত্রুণ সমোে ঘৃণোয় ত্োকদর েোকে নো র্োয় । ত্োরো 

চোননো ব ফেেীফব হত্যোর রহসয কবফরকয় আস ে ।    

কেখোটো কেষ েরোর আকগ্ আবোর বেব, ব ফেেীফব হত্যোেোকন্ডর রহসয কবফরকয় আসকব দুটি প্রকশ্নর উির েোনো কগ্কে ।  

প্রথমটি হে কেনোকরে ফনয়োেী কেন ব ফেেীফবকদর কগ্রিোকরর ফনকদয ে ফদকেন?  

ফদ্বত্ীয়টি হে ১৬ই ফিকসম্বকরর পর ভোরত্ীয় আফময, ম ফিবোফহনী, ম ফেব বোফহনী, েোকদফরয়ো বোফহনীর ফনয়ন্ত্রকণ ঢোেো থোেোর 

পর েীভোকব ১৮ই ফিকসম্বর রোকয়রবোেোর বধযভূফমকত্ ব ফেেীফবকদর েোে পোওয়ো কগ্ে?  
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৭১ এ মনহত আদসল কত? ৩০ ল�? এটা মক সমতযই সঠিক??? 

কেোটকবেো কথকেই আমরো সবোই শুকন আসফে আমোকদর কদকের স্বোধীনত্ো র্ কে ফত্রে েক্ষ (৩,০০০,০০০) মোন ষ প্রোণ 

হোফরকয়কেন। ত্োই নো? 

আস ন এেট  র্োচোই েফর । আপনোরো ফনিয়ই ভোেভোকব েোকনন আমোকদর কদকে গ্রোকমর সাংখযো েত্? আমোর েোনো মকত্ 

বোাংেোকদকের সবযকমোট গ্রোকমর সাংখযো কমোটোম টি ৮৭,৩৭২ টি । এবোর আস ন এেটো সরে অাংে েফর । র্োর হোকত্র েোকে 

েযোেকুকেটর আকে, ফহসোব েকর কদখ নকত্ো ৭১ সোকে প্রফত্টি গ্রোকম পোফেস্তোনী বোফহনী এবাং ত্োকদর একদেীয় দোেোেকদর 

দ্বোরো গ্কড় েত্েন মৃত্ যবরণ েকরকেন? খ ব কসোেো, ত্োইনো? হযোুঁ  ত্োই। গ্কড় প্রোয় ৩৪ েন! এবোর আপনোর গ্রোকমর 

সাংখযোটো কবর েরুন । ফহসোবটো েরোর আকগ্ আপনোরো র্োরো গ্রোম সম্পকেয  ধোরনো রোকখন নো ত্োকদরকে এেটি সোধোরণ 

ধোরনো কদই । আমোকদর কদকে প্রফত্টি কেেোয় গ্কড় প্রোয় ৯ কথকে ১০টি থোনো আকে আর প্রফত্টি থোনোয় গ্কড় প্রোয় ৭ 

কথকে ৮টি ইউফনয়ন এবাং প্রফত্টি ইউফনয়কন গ্কড় প্রোয় ১৮ কথকে ২০টি গ্রোম । এটো এেটো কমোটোম টি সোদোমোটো ফহসোব । 

এবোর এে এেটি গ্রোকমর আেোর বো আয়ত্ন ব ঝকত্ চোইকে উদোহরণ সরূপ বেোর্োয় প্রোয় ২ কথকে ৩টি মসফেকদর 

আওত্োভ ি এেোেো । আমোকদর কদকে গ্রোমগুকেোকত্ সোধোরণত্ ঢোেোর মত্ মসফেদগুকেো এত্ েোেোেোফে হয় নো । 

এেটোর কথকে আকরেটো কবে দূকর দূকর হয় । এবোর আপনোর ফনকের গ্রোকমর বকয়োকেযি বযফিকদর আদকবর সোকথ 

ফেজ্ঞোসো েরুন আপনোর গ্রোকমর সীমোনো েত্ট কু এবাং কসই গ্রোকম মৃকত্র সাংখযো েত্েন ফেে । ত্োরপর ফনকের বন্ধ কদর 

কথকে র্যোন্ডম সযোম্পফোং েকর দেেনকে কবকে ফনন এবাং ত্োকদর গ্রোকমর মৃত্ যর সাংখযো এেই ভোকব কেকন ফনন । এবোর 

গ্ড় কবর েরুন। িেোিে েত্ দোুঁ ড়োয়? অবোে হকেন? হুমম!!! আফমও অবোে হকয়ফেেোম । ত্কব আফম অকনে েম 

বয়কসই অবোে হকয়ফেেোম । র্ত্েনকে ফেজ্ঞোসো েকরফে ত্োরো কমোটোম টি সবোই েবোব ফদকয়কে- "আমোকদর এেোেোয় 

কত্ো ফেে  হয়ফন!!”  

আপফন র্ফদ সত্ত্োর সোকথ ফহসোব েকরন আফম ফনফিত্ ভোকব বেকত্ পোফর খ ব কবফে হকে আপনোকদর মকধয খ ব েম 

সাংখযেই এই গ্ড় সাংখযো চোর কথকে পোুঁ কচর উপকড় উেোকত্ পোরকবনো । ত্োহকে ঘটনোটো ফে দোুঁ ড়োে? আপনোর েবোবটো 

ফনিয়ই কপকয় কগ্কেন । হযোুঁ , আমরো আবোরও প্রত্োফরত্ হকয়ফে। ভোবকেন আফম েোমোত্ ফেফবকরর সমথযে! আমোর ফপ্রয় 

বন্ধ রো, খ বই ভ ে েরকেন । আফম ইসেোম ফবকরোধী সেে ত্ন্ত্র মকন্ত্রর কঘোরত্র ফবকরোধী এেেন মোন ষ । আর র্োরো 

ইসেোকমর নোম ফদকয় গ্ণত্কন্ত্রর গ্োন গ্োয় ত্োকদর ভে েোড়ো আফম আর ফেে ই মকন েফর নো । 

এবোর আস ন এেটো সম্ভোবনোকে ফেে ক্ষকণর েনয প্রশ্রয় কদই। ধকর কনই এই ‘ফত্রে েক্ষ’ সাংখযোটি এেটি সৎ অন মোন । 

ত্োহকে আপনোকদর স ফবধোকথয েোেোেোফে সমকয়র বড় েকয়েটি র্ কের ফেে  ত্থয ফদফে । একত্ আেোেফর আপনোকদর 

সোমকন অন মোকনর কপেকনর সত্ত্োটোও পফরষ্কোর হকয় র্োকব ইনেো-আেোহ্ । 

 ফভকয়ত্নোম র্ ে (১৯৫৫-১৯৭৫): 

 ১৯৫৫ সোকের পকহেো নকভম্বর কথকে ১৯৭৫ সোকের ফত্রকে এফপ্রে পর্যন্ত প্রোয় সোকড় ১৯ বেকর ফভকয়ত্নোকম কর্ ভয়োবহ 

র্ ে হকয়কে ত্োকত্ েফমউফনস্টকদর পকক্ষ উির ফভকয়ত্নোম, ফচন, ত্ৎেোেীন কসোফভকয়ত্ ইউফনয়ন এবাং উির 

কেোফরয়োর কসনোবোফহনীর সাংখযো ফেে প্রোয় ৪৬১,০০০ েন । আর ফবপকক্ষ দফক্ষণ ফভকয়ত্নোম, মোফেয ন র্ িরোষ্ট্র, ফি ওয়োর্ল্য  

ফমফেটোফর কিোসয, দফক্ষণ কেোফরয়ো, অকেফেয়ো, থোইেযোন্ড, ফিফেপোইন এবাং ফনউফেেযোকন্ডর কসনোবোফহনীর সাংখযো প্রোয় 

১,৮৩০,০০০; এই ফবপ ে সাংখযে বোফহনী র্োকত্ দুই দুইটি পরোেফি প্রত্যক্ষ ভোকব প্রোয় সোকড় ১৯ বের ভয়োবহ ত্োেব 
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চোফেকয়কে ত্োকত্ উির এবাং দফক্ষণ ফমকে কমোট ফনহত্ ফভকয়ত্নোফম নোগ্ফরকের সাংখযো প্রোয় দুই েক্ষ পুঁয়ত্োফেে হোেোর 

(২৪৫,০০০) কথকে ফবে েক্ষ (২,০০০,০০০)!   

আিগ্োন-কসোফভকয়ত্ র্ ে (১৯৭৯-১৯৮৯): 

আপনোরো র্োরো পড়োশুনো েকরন ত্োরো ফনিয়ই েোকনন আিগ্োফনস্তোকন গ্ত্ ১৯৭৯ সোকের ২৪কে ফিকসম্বর কথকে ১৯৮৯ 

সোকের ১৫ই কিব্রুয়োফর পর্যন্ত ৯ বেকরর কবফে সময় ধকর ত্ৎেোেীন কসোফভকয়ত্ ইউফনয়ন ফে পফরমোণ ধ্বাংসর্জ্ঞ এবাং 

হত্যো েোে চোফেকয়কে । ফে পফরমোণ এয়োর বফম্বাং চোফেকয়কে । আেোে কথকে টনকে-টন কবোমো কিকে এে এেটি গ্রোমকে 

ধূফেসোৎ েকরকে। এখকনো এর নম নো আমরো ফবফভন্ন িকুকমন্টোফরকত্ কদখকত্ পোই । উইফেফেক্স খযোত্ ে ফেইয়োন 

অযোসোকির গুরু প্রখযোত্ ওয়োর েোনযোফেস্ট েন ফপেেোর ত্োর েীবকনর গুরুত্বপূণয সমকয়র প্রোয় প রটোই েোটিকয়কেন 

ফভকয়ত্নোম এবাং আিগ্োন র্ কে। এবাং আমোর ফপ্রয় েোয়খ িঃ আে েোহ্ আিোম (রহঃ) আিগ্োন র্ কে প্রোয় শুরু কথকে 

কেষ অবফধ কসখোকনই েোটিকয়কেন এবাং অবকেকষ েহীদ পর্যন্ত হকয়কেন । এই উভয় বযফি কথকে আফম আিগ্োন র্ ে 

সম্পকেয  কর্ ধরনো কপকয়ফে ত্োর কেোন ত্ েনো আফম েোেোেোফে সমকয়র কেোন র্ কের সোকথ কেোন ভোকবই ফমেোকত্ পোফরনো 

। অথচ এই র্ কে আিগ্োন েহীকদর সাংখযো প্রোয় ২০ েক্ষ (২০,০০,০০০) এর মত্!    

ইরোকে আকমফরেোর হোমেোঃ  

কমোটোম টি ২০০২ এর কেষফদে কথকে সন্ত্রোসী আকমফরেো ইরোকে আগ্রোসফন হোমেো শুরু েকর । ২০১১ পর্যন্ত দীঘয ৯ বেকর 

কর্ কর্ পফরমোণ কবোমো বষযণ েকরকে ত্ো নফেরফবহীন! গুফে, েবোই, ধষযণ নোনো ভোকব ম সফেমকদর কে হত্যো েকরকে। এই 

৯ বেকর ইরোকে আকমরেো ত্োর সবযোধ ফনে কটেকনোকেোফে ফনকয় হোমেো েকর প্রোয় পকনর েক্ষ ম সফেম হত্যো েকর ।  

উকেফখত্ র্ ে ফত্নটিরিেোিে ফনিয়ই আপনোকে অবোে েকরকে! সত্যই ত্োই । ফভকয়ত্নোকম প্রোয় উফনে বেকর 

হত্োহকত্র সাংখযো প্রোয় ফবে েক্ষ এবাং আিগ্োফনস্তোকন প্রোয় নয় বেকর েহীকদর সাংখযো ২০ েক্ষ, ইরোকে ৯ বেকর ১৫ 

েক্ষ আর আমোকদর কদকে পোফেস্তোকনর কসনোবোফহনী উকেখকর্োগ্য কেোনরেম এয়োর-বফম্বাং বো আটিয েোফর েোড়োই শুধ  মোত্র 

সোধোরণ ইনিযোফি বযোবহোর েকর মোত্র নয় মোকস ফত্রে েক্ষ বোাংেোকদেীকে েহীদ েকরকে!!! ব ঝকত্ই পোরকেন খ বই সঙ্গত্ 

েোরকণই আমোকদর কনত্ো-কনত্রী এবাং ত্থোেফথত্ ব ফেেীবীকদর এই অফত্ সৎ অন মোনটো কচোখ বন্ধ েকর ফগ্কে কিেো 

আমোর েকনয কমোকটই সহে নয় । 

এবোর আস ন আকরেটো আফঙ্গকে ফবকেষণ েকর কদফখ । কদখো র্োে এটি আমোকদর েোকে েত্টো কর্ৌফিে েোকগ্ । র্ ফির 

খোফত্কর আরও এেবোর ফেে  সমকয়র েনয কমকন ফনফে সাংখযোটো ‘ফত্রে েক্ষ’; ত্োহকে গ্কড় তদফনে মৃকত্র সাংখযো দোড়োয় 

প্রোয় ১১,১১১ েন । ফহসোকবর স ফবধোকথয সাংখযোটো রোউন্ড অি েরকে দোুঁ ড়োয় তদফনে ১১ হোেোর!!! 

 গ্োেো ২০০৮:   

এবোর আকরেটি কেোট র্ ে আপনোকদর স্বরন েফরকয় ফদফে, ফমফিয়োর বকদৌেকত্ র্ো আপনোরো প্রোয় সবোই ফনকের কচোকখই 

কদকখকেন । ফহকরোফেমো-নোগ্োসোফে এবাং ফদ্বত্ীয় ফবশ্ব র্ কের ফেে  অঞ্চে েোড়ো, গ্ত্ ২০০৮ সোকের ২৭কে ফিকসম্বর কথকে 

২০০৯ সোকের ১৮ই েোন য়োফর পর্যন্ত পূণয ২৩ ফদন র্োবত্ ইসরোইফে েয়ত্োন গুকেো অযোকমফরেোর পৃিকপোষেত্োয় 

কেোনরেম ফবরফত্ নো ফদকয় প্রোয় এেটোনো অবরুে গ্োেো উপত্যেোর সোমোনয অঞ্চকের উপর কর্ পফরমোণ ফমসোইে এবাং 

কহোয়োইট িসিরোস ফনকক্ষপ েকরকে এবাং র্ত্ হোেোর রোউন্ড গুফে বষযণ েকরকে ত্োর কেোন এেটি ফদকনর মকত্ো এেটো 
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ফদনও ফে প রো বোাংেোকদে অথবো পৃফথবীর অনয কেোন কদে েখকনো প্রত্যক্ষ েকরকে? দয়ো েকর ফনকের েোকে সত্ত্োর 

পফরচয় ফদকয় েবোব ফদন । আফম েোফন কেউ বেকত্ পোরকবন নো “হযোুঁ  কদকখকে ।” গ্োেো উপত্যেোর কসই ফদনগুকেোর প্রোয় 

প র ২৩ ফদন আফম টোনো কেকগ্ফেেোম এবাং কসখোনেোর ফেশুকদর েোে কদকখ ফেশুকদর মত্ই কেঁকদফে । অনেোইন 

এফক্টফভস্ট ফহকসকব অনযোনয অকনকের মত্ আফম আমোর র্থো সম্ভব প্রফত্বোদকে েখনই র্কথষ্ট মকনেরকত্ নো কপকর 

প্রচে ফক্ষি হকয় ফগ্কয়ফেেোম । এর কের ফহকসকব আমোকে প্রোয় ফত্ন মোস মোন ফষে হোুঁ সপোত্োকে বফন্দ থোেকত্ হকয়কে 

এবাং আমোকদর কদকের িোিোররো অকনযর কদকের ফেশুকদর প্রফত্ আমোর এই অন ভূফত্কে কমোকটই ব ঝকত্ নো কপকর 

পরবত্ী প্রোয় এে বের আমোকে ত্োকদর ভোষোয় এেটি েযোন্ত কভফেটযোবে বোফনকয় করকখফেকেন । অথচ আফম েোফন আফম 

েখনই অস স্থ ফেেোম নো । আফম আরও অকনেকে ফচফন র্োকদর অবস্থোও ঠিে আমোর মত্ই হকয়ফেে । ত্োকদর মকধয 

আমোর খ বই ফপ্রয় এেেন বকেফেকেন  

Scene of Gaza will keep irritating my eyes till the last day of my life.  

গ্োেোয় কসফদন র্োরো প্রফত্ফদকনর বফিয -েোউন্ট এর ফহসোব করকখকেন ত্োরো বে ন, প্রফত্ফদন েত্েন মোন ষ কসখোকন েহীদ 

হকয়কেন? হযোুঁ  আমোর এখকনো মকন আকে অসাংখয ফেশু সহ ২৩ ফদকন কমোট েহীদ হন ১,৪১৭ েন । অথযোৎ গ্কড় তদফনে 

প্রোয় ৬১ দেফমে েয় েন । আিগ্োন-কসোফভকয়ত্ র্ কের গ্কড় তদফনে মৃত্ যর হোর প্রোয় ৪৫৬ েন এবাং ফভকয়ত্নোকমর 

এই সাংখযো প্রোয় ২৮০েন । আর আমোকদর কদকে েহীকদর ত্থোেফথত্ সৎ আন মোফনে সাংখযো হকে তদফনে ‘১১,০০০’ 

েন!!! সাংখযোটো ভোবকত্ পোরকেন? বত্য মোন আিগ্োন-আকমফরেো র্ কেও এই সাংখযো কদখকত্ পোফে নো । এবোর আপফনই 

বে ন সোমোনযত্ম ফবকবে ব ফেও র্ফদ েোকরো থোকে ত্োহকে ত্োর পকক্ষ ফেভোকব এই অফত্ সৎ আন মোফনে সাংখযো গ্রহণ 

েরো সম্ভব । আমোর ফপ্রয় বন্ধ রো, অফত্ অসত্য কেোন ফেে  আফম কেোন ভোকবই কমকন ফনকত্ পোরকবোনো র্ফদও ত্ো আমোর 

েন্মদোত্রী মো অথবো আমোর েন্মদোত্ো বোবোর ম খ কথকেও কবর হকয় আকস । আফম শুধ  আমোর েথো বেেোম আর 

আপনোকদর ফবকবে আপনোকদর েোকে এবাং আপনোকদর ফবকবকের সোকথ ব ঝোপড়োর দোফয়ত্ব আপনোকদরই। আেোহ্ সহে 

েরুে । 

[সমোি] 

 

 

 

 


